
(ὩΟοσὶρ 

ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ  ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 

ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 

Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 

ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 

ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 

ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 

ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ἴϊεαρο συ! 611η6ς 

(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 

ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 

ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 

ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 

ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 

ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 

Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 

{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 

056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 

Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 

ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 

ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 

Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 

σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ  σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 

ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 

Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 

Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 

(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 

αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 
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ΟΟΜΜΕΝΤΑΚΝΥ 

ΟΝ ΤΗΒ 

ΒΟΟΚ ΟΥ ΔΑΝΊΙΕΙ,. 

ΒΥ 

ΜΟΒΕΒ ΒΥΠΑΒΥ, 
ΣΔΊΕΙΥ ῬΒΟΥ. ΟΥ ΒΑΟΞΒΚΌ ΕΥΤΕΒΑΤΟΕΒ ΙΝ ΤῊΒ ΤΗΞΟῚ, ΒΕΜΊΙΝΛᾺΥ 

Αἴ ΔΙΥΏΟΥΣΧΒ. 

ΒΟΩ͂ΤΟΝ: 

ῬΡυΒΙΙΒΗΕ ΒΥ ΟΒΟΟΚΕΒ ἃ ΒΒΕΥΒΤΕΒ. 

1850. 



ν΄ 

ἨΑΝΥΑΡΌ σοι εΈσξ ΕΙΒΛΑΛῪ 

γ,γ 45 ὥο σ΄. 
΄͵ 

7 ες. ξ ΧΟΥ͂Σ 2.4 “ 

Ζ 

Ἑπιοσοὰ δοοοσάϊηρ ἴο Αοὶ οὗἁἨ Οομρτοῖδ, ἱὰ [86 γοδΣ 1850, ὈΥ͂ 
ΟΒΟΟΚΕΕ ἃ ΒΒΕΥΨΒΤΕΕ, 

Ιὴ ἴ6 ΟἹοΥ κ᾽ 5 ΟΠοο οὗ 16 Πιιοίσιοὶ Οουτσὶ οὗ Μαβεδοδυϑοίία. 

ΑΝΡΟΥΕΗ: ΘΟῊΝ ἢ. ΕἸΟΟ, 

ΒΙΥΣΆΒΟΤΥΡΕΒ ΔΗΡ ῬΆΙΝΤΕΆ. 



ΡΒΕΡΑΘΕ. 

ῬΉΠΙΕ ομραχοα ἴῃ ττϊηρ τὴν ΟπιτηθΑΥΎ ὅπη (86 ΑΡοΘΑῖγΡθ6, 
1 Ιουμὰ ταγθ6} βο οἴδῃ του θὰ ἴο ἐπ6 Βοοῖ οὗ Π8ῃ16], ἔου ἐδ 88 Κ6 
οὗ ᾿]υδίταϊίοη, ἰδὲ 1 οὗὨἨἁ ὠπρδοοϑϑι 8 Οὔ] ροὰ ο βίπαν ἐμαῦ Ῥοοκ 

ὙΠῸ ΤΏΟΤΘ Δ ΟΥΟΙΠΔΥΎ σᾶγο δηᾶὰ αἀ"]ροποθ. [Ὁ πτ8 παίασγαὶ [ῸΓ 
Τη6, ἴῃ ἰδ6 σοΌγ86 οὗ δη οἴθῃ γορθαίθα βίυαγυ οὗ {πο Βοοῖ,, ὑο σοπίγδοί 

ἃ ΟΠ Ἴ688 ἴῸΓ 10, ΟΥ δἰ Ἰϑαδὺ ἰο 89 ἃ ἀθϑρ ἰηἰογοδθύ ἴὴ 1, ἩΒΘΩΙ 

μιδὰ σοταρ!ο θα ΤΥ Δροσδι γρᾶσ ἸΑΡΟΥΒ, δηὰ δοαυϊυθα τη γθο6}  οὗἉ Βοτὴθ 

Θηρδροτηθηΐβ ὙΒΙΟΩ ΓΟ] ἰμοτι, 1 θορδη ἰδθ βίυαν οὗ Τδη 16] 

ΔΏΘῪ, δηὰ ὙΠ} 8 ΥἹΘῪ ἴο (86 τυ πρ᾽ οὗὁἨ ἃ ΟὐἸμτλθηΐδγΥ οη 1. ΤῊΘ 

ἸΔΌΟΥ ὙΔΒ ΒΘΥ͂ΘΙΘ ; [ὉΓ ΥΘΙῪ τηοἢ 85 θ66η τσὶ θη ἀρομ ἴπ0 ΒΟΟΪΙ, 

8 ΘΟΙΒΙἀΟΥΒΌΪΘ ροσγώοῃ οὗ ἡ ῈΟὮ 8.88 Ταυοῖἢ Τηοτὸ οὗ οἢδβ ἴμδὴ οὗ 

ἩιΟδὺ ἰὴ 1. ΦΔυδί 88 1 ἢδα οοτηρ]ούθα ἰῃ6 ὀχθρθίϊοδὶ ραᾶσὶ οὗ ὩΥ 

ΠΟΥ, 8 ὑγρθοϊα ἔουοΣ ὕοοκ βίσοηρ; μο] ἃ ΡΟ τὴ0, ἃπα Ὀτουρῦ τὴθ 

ΠΘΔΡ ἰο (0 ζτᾶγθ. ΕῸΓΣ πὸ ὙΘΔΓΒ ἃπὰ βὶχ τη ὴ8 1 "178 αὐ ΣῪ 

ΒΟγοπ ΤῊ ῬΟΝΘΙ ἴο Ἡσὶὺθ δποίθῃου Ῥδύδρταρῃ. Ἰοπδγὰ (δ9 οἷοθθ 

οὗ διυδευ ἰδϑὶ, 1 δοζδη ΒΙΟΝΙΥ ἴο τηθηά, δηα δου ἃ Μ}110 1 υϑῃ- 

ξαγοὰ ἰο Γοϑύσωθ ΤΩΥ͂ ἰδῦοσῦ. Βυΐ ὉΓ ΒΟΥΘΓΆΪ ὙΘΟΚΒ βυθδοαποηΐ ἴο 

δδιῖ5, 1 οου]ὰ ποῦ γϑηΐυσο δογοπὰ ἰδ οβοτὺ οὗ βίπα υηρ δὴ ΒΟῸΣ ἴῃ 

ἃ ἀαγ. ΤῊΘ ορϑηϊηρσ ρει Ὀτουρῃῦ βοῖὴθ ἔσο Σ στ ]Ἰοῦ ; δηα (δ ὰ8 

1 δδτο Ῥθθῃ 809 ἴο δοταρὶθίθ τα οὐ ρῖμ] ἀθδί τι. 

1ὴ 818 ΡΘΙΘΟΏΔ] Ὠἰβύουυ ἰδ Ῥα]}16, 1 811 ΔΎΆΓΘ, 680 ἰδ δαὶ 

πιο ἰείοτοσί. Βαὶ ἐξ [88 80 οἴὔϑῃ Ὀδθϑὴ ρα ἸΒθ4, ἰὴ 0ῃ6 ΜΑΥ͂ δηὰ 
Ἂ 



ἷν ῬΒΈΒΑΟΘΕ. 

δηοίμογ, ἐμὲ 1 ττᾶϑ δθοὰῦ ὑο ῥυϊηῦ ἃ ΟΠ ΘΠ ΑΥΎ ὁ ἐμ6 ΒΟ ἴῃ 

χαοδίοῃ, ὑμαὺ 1 μᾶγθ ἀθϑιηθα 10 ποὲ Ἰπϑρροϑὶύθ ἰο βίαίθ ἴθ ρστουηᾶ 
ΟΥ̓ΤΩΥ ἀο]ΑΥ. 

ΑΒ ἕο {86 Ῥοοῖκ οὗ 816] :ἰβ6] ἢ, 1 θϑ] ον ἐμαῦ πὸ οἶμον οὗ (δ9 

ΒοΟΙΙρΡίαΣΑΙ ὈοΟΪ8, 89 ΑΡοΟΆΪγρ86 οχοθρίθα, μδ8 ο8]16ἃ ἕοσίἢ βυαοὴ 8 

γα οὗἨ ἀἰβογθρϑηῦ Ορ᾽ὨΟη8 δπα ἱπύογργοίαϊϊοηβΌ ΗΟῊ οδὴ 1 

δστθθ ΜΙ 8}} οὗ ἰβοα ῖ Απὰ γοῖ (88 ργϑαῦ τωδϑβ οἵ τοϑάθυϑ ἃγΘ 
ΤΟΔΟῪ ἰο ΒΔΥ, ΘδΟἢ ΟΠ6 ῸΣ [Ἰτη8617, ὑμαὺ 1 ουραῦ ἴο ἄρτθθ ὙΣῈ τα. 

Βαὺ ΜὮΥ ἴ ΤΥ ἔποπα. Ὑοῦ ἰδῖζο (86 ᾿Ροσέν ἴο ΑἸ Υ ἔγοτα οὔθ 8 ; 

δὰ ΜῺΥ Βμουϊὰ, γοὺ γτϑἕσβθ [89 88:26 ᾿] ΡΟΣ ἰο 6 ἢ Βοβιάθϑθ, ἱ 

αᾶγο ἴο 88. : Οῃ πῶἢδὺ στουμᾶβ βᾶγθ γοὰ δδ8θα γοὺγ ορὶπίοη ἢ. 

Ηδγυο γου δβιυάϊοα [9 ὈΟΟΙ ἴῃ 118 οὐἹσίηδὶ ἰδηριδραβ; βουραὺ [ὉΓ 

Ἰσαῦ οὨ ΘΥΘΙΥ͂ 8146, ἔτοτλ ΒἰΒύοσΥ, δῃὰ ἔτου) δηβαυλοθ; διὰ δθῸνΘ 

811, Βαγθ γοὺ ὑδπογοΌΡΥ 8Πα ΒΙΠΙΡΙΥ͂ ΔΡΡΙ1Θα ἰο 1, ̓ σγοδροοῦνθ οὗὨ 8Υ 

ἴϑνοτγιίθ πα ργθοοηοοιγϑα ποίϊοῃβ δϑουΐ 1ὑ, (86 ΘΔ] 1Βη6 ἃ ῥΥὴποῖρ] 09 

οὗἨ πϊϑίου!οο- σγδιητηδίϊσαὶ οχοροϑὶθ ῖ Απά ἀο γοὰ δυθῇ πον, ΝᾺ 

ΔΗΥ͂ οΟογίαἰπίγ, ταῦ (μο89 ῥγϊμοῖρ]οθ ἃτὸ ἢ [Υ ποῦ, ΠΟῪ τοὶ ἰδ 

γΟῸΣ ΟΡΙΠΙΟῚ ΝογὮ, ΟΥ̓ ἢ 1ῃ γΟῸΓ ΟὟ ΘΥ68, ἩΘῺ γο Ἰ00]Κ οδμ Δ] Ὺ 

δὲ 800} ἃ ἀἸΒηου]ῦ τηδίου 88 (86 ᾿πἰογργϑίδου οὗ (μ Ὀοοκ θοζοτό 

8 ἵ 

1 ΘΓΘ πὰ πθγ0 ἃ 86] σοτιρ δοθηὶ οὐ 6 οὗὨ ΠΥ ΟΟΙΙΠΙΘ ΣΎ Οἢ 

(89 ΑΡροοδίγγρϑθ, βαά δϑικϑα ᾿ϊβο0]6 βυοῖ ααθθέομθ, Ὀθίοσθ [6 βαὲ 

ον ἰο τυῖῦθ 818 αξαίγίδο, (6 ρῬ.Ὁ]16 ποιὰ ἤᾶνθ ὑθ6ὴ βραζϑὰ ἃ 

ἀρ6] οὗ α ργίογί ἰαϊοτργοίδοη πὰ βρίἀον- ποῦ (μϑοσῖθϑ. ϑόομιθ δα 

Ἡσὶ ἐδ ὑπ 6 }ν θΟΟΚ, οἡ ἰδ βΒδ9 σοσκ οὗ Φομη, δηὰ τηὶπο ἀϊδαρτοϑᾶ 

πὰ Ὁ. Μϊἴηο ἐἴαό ἰαογψηιάθ. ὅοταθ δὰ γοδὰ ἰμαὺ ργογζομηπα ποτὶς 

οὗ Βίβῃορ Νοπίοῃ ομ ἐμ ῬΥΟρΆΘΟΙΘΘ ; πᾶ Ὀθοδυβα 1 ἀϊὰ ποῦ ἄστθθ 

σπὶϊὰ μῖπη, 1 ταυϑύ Β6 ἴῃ [0 γτοπς. ΤὴΘ ταοϑὺ σοηβάθηὐ οὗ ΤΩ 60}» 

ἀοηηπΐηρ Ἰυᾶροβ πθγο, οἵ οουγδθ, ὕμοβο γιὸ σου] ποὺ τϑδὰ ἃ ποσὰ 

οὗ ἰδ οτἱρίμαὶ, δἀπὰ σπουϊά ποὺ ὉΘ 80]6 ἴο ἔοστη δὴγ 1468 στ μϑὺ ΟῺθ 

ἸΏΘΔΏΒ, 0 ἰδ κα δϑουῦ ἰδίου σο- σγϑιητηδίϊοαὶ ἰηἰογργοίδιίοη, 1 

δᾶγθ Ὧ0 ἀθέβηοθ ἕο δ Κο διρϑϊιηϑὺ ΔΗΥ Βυοἷλ 8988] 8ηἰ8. 

Βα Βδρρθηθα {μθῃ, ΤΥ δηὰ ῬΓΟΡΔΟΙΥ͂ π|}} ὨδΔΡΡΘὴ ποῦ. 1 

ΝΔΥΘ ποὺ Θοπιθ ὑο (6 ΘΟμοΙ βίοῃ, ἐμδὺ Πδμῖθὶ [88 βαϊ4, ΟΣ ΚΩΘΥ͂Ι, 8} 
7 



ῬΒΏΨΑΘΕ. ν 

(ἀἰηῦ δδουΐ ἰδ Ῥορα δινὰ Ἀ18 Οαγάϊιαϊβ, ΤΙ Μ1]1 Ὀὸ ὁπουρ ὑὸ 

Ρ888 δοηΐθῃοθ οὗ οοπάθιηηδίίοῃ. 20 πιαπιιβ. 1 οδῃ ἤδυθ πὸ ἀἷξ 

φαΐθ πίθὰ οτ οίβαι 6 (Π8. ΟΥ̓ 811 ὁ θΟΟΚΒ ἰὰ (86 ΒΙ0]0, ὀὁχοθρὶ 

ῬόΓΏΔΡΘ 86 Α ροσῖΥρβο, Π8}191] 885 θδϑθῃ ᾿Ἰοδδὺ ἀπάουδίοοὰ, βηὰ 
τοοϑὺ ρογνοτίοα δοὰ δυυθοὰ. [ πὴ}} Ὀϊἀὸ τὨΥ̓͂ ϊμὸ, δὰ ψαῖν Ὑ1ὰ 
ῥϑθῃσο ἴο 866, ΜΕΘίΒΟΥ {818 Μ1}} Ὁ6 σοπσοαθά δηά τηγ86}} Ἰαδβοα 
ἷῃ ὑῃ6 αὐνοτηρὺ ἰο νυἱπάϊοαΐθ 1.8 ἐσθ τηθδηϊηρσ. 

ἘῸν [μ6 τοϑέ, 1 β8Υθ ΟὨΪΥ͂ ἃ ἴδ ἐπίηρβ ἴο 8877, 88 (0 (86 ἀθβῖρτῃι 
δηἃ τδΔΏΠ6Ρ οὗὨ ἔπ ΟὐἸΩΠΙΘηἶΔΙΥ. [ἢδνθο Κορῦ ἴῃ ΠΑΥ͂ 676. ΘΥ̓ΘΓΥ͂ 

ποτα, ἰμῃ0 πδηΐβ οὗ ἃ ῬΘΩ ΠΟΥ ἴῃ [μ9 βίυαγ οὗ ΗθΡτΟΝ, ἀπά 8ρ6- 

οἶΔ|}γ οὗ [6 Ομ] 4θθ. Ἐον ἐμ 814 66 ραγί, ἔμ ὈοοκΚ 18, 88 1 ἰγυδῦ, 

ἃ οοπιρ οὐο Οἠγϑίοπιαίδᾳῳ, ἰ. 6. ᾽Ὁ ρῖνοβ (86 ϑοϊαύϊοη οὗ θυθυυ ἀπ- 

οὐ τοβροοηρ (δ ἔοστῃθ δπὰ {86 βγηίᾶχ οὗὐἠ ποσγάβ. ΤᾺΘ ΓγϑδθΣ 

ἸΩΔΥ ἀσροῃα οἡ 118 θοϊηρ 8 Βυβιοϊοηῦ Ἰηἰσοἀποίοῃ ἴο (86 σταπηπιδί- 

68] βίυαγ οὗ ὑμ9 ΟἸδιάθο Ἰἰδηριιᾶρθ. ΤῈ υϑίθυθησθθ ΘΥΟΥΎ ΜΝ ὮΘΓΘ 

Τδ 6 1η σορίουβ δρυαπάδηοο ἰο Ῥγοῖ. Ηδοκοῦ Β ἰγδηβϊδίοη οἵ ἯΕ 

ποΥἾ δ᾽ ΟἸα]ἄθθ ΟὙΔΙλτΩΔΥ, Ὑ1}1 ἔΔΤΑ1] 1] γ1Ζ0 ἢἷπι, 1 ἢ6 18 ἔδιί ἴα] ἴῃ 

ὀομβυ πηρ ὑμαὺ ατδιτηδῦ, ΜἸ 811 (86 ἔοσττηβ δῃα ρϑου δῦ 168 οὗὨ [ἢ 

Ομδιάθο ἀϊαϊθού. ΑἸ] ἐμ δ] 4θ9 πογὰβ ἃγβθ οἵ δουγβθ δοπιργίβοα 

ἴῃ (ἀοβοῃϊυδ᾽ ΗΘΟΓΘῊῪ ΘΧΊοοῃ. 

ΤῊ 6 ἴῃ ΟὟΥ ΘΟ ΤΥ, 0 ἃτο δοαυδιηἰοα σι (86 ΟἸδ]άθα, 

γΠ}}} ἰδ Κθ Ὧ0 οἶθῃοθ δὖ ἃ δγιθῖ βρδοθ Ὀοιηρ οοσαρὶρα πιὰ (86 Βοϊαΐοη 

οὗἨ φτδιηγιδίϊοαὶ αὐθϑίϊοηβΌ ΤΉΘΥ δὴ ρ888 οἡ δηὰ ἰθᾶνθ ἐδ6860, 

γήϊπουῦ ΔῺΥ ἰπάθσδμοθ. [ΓΕ {ΠΟΥ͂ ομ66 ἢδγθ βίυα)!θα ἴδ ἰδηρσυδρο, 

δηά Ἰοὺ 5110 [6 ΤΩΘΙΔΟΣΥ͂ οὗὨ ρστδιωτηδίϊ6 8} ταϊηυξΐδ6, ἐΠ6 Ὺ 511} ἐμ δηὶς 

Τὴ0 ἴθ σοηἀθσιηρ 1Ὁ ααἰΐθ ΘΑΒΥῪ [Ὁ μοὶ ἰο σϑοὰὶ σῇδὺ {ῃ6 γ δᾶ 

Ιοδβί. 

Μοϑὺ Ὠθαγθγ ἀο 1 οοτατηομα 1ὑ ἰο 81}}] Ἡθῦτον βυυἀοηΐθ, ἴο ρῸ ὁῃ 

διὰ βἰυὰγ (μ6 Ομδαϊάθθ. [1 ἰμθγ δἃῖὸ νὸ2}}] στουπαοα ἴῃ ΗΘΡΥΙΘΥ͂, 

ἴοῸΓ οὐ ἄνα 6618 ϑρθηὺ ἔδι  Ὰ}]} 7 οα (86 ΟἾΔ] 466, ν1}} ὁπ 016 ὑμθτὶ 

ἴο τϑδὰ {818 τιΐὰ 88 το (ΔΟΙΠΥ 88 (Π6Υ ἀο 6 Ηοῦτον. ΤῈ 

βἰπαγ οὗ (86 Ομ! άθθ ἴῃ 1)8}16], Μ}}} θ6 βυβιοιθηῦ ὕο 6}8]6 ἴδοπὶ ἕο 

τοδὰ [6 ΟΒδ]466 ἴῃ Εστα σὰ ΘΏΓΓΘ 6886 ; 8η6 ἔτοτῃ ἢϊπὰ ὑΠΘΥ ΤΩΔῪ 

0 Ἰαίο (86 Οα]4θ9 Ταγρυτϊηβ πιμοαῦ δὴγ αἰ ου]γ. ΤᾺΘ σομααθϑὺ 



νὶ ῬΈΞΨΑΟΚ. 

6 ΘΔ8γ, διὰ ουρδὺ ὑο 06 δοιιυϊθυθὰ ὈΥ ΘΥΘΙῪ Ὑδιιδηὺ 80] ἀ1ογ οἵὗἨ {μι 6 

ΟΙΌΒΒ. 
ϑ'μου!ὰ ἰδὸ ῥγοϑϑηὺ γοϊπτθ ῬσΘΡΆΣΘ ἰδ6 ὙΑΥῪ [ὍΣ ἃ ΙΏΟΥΘ ΟΧίθηδῖγΘ 

βίπαγ οὗὨ οποὸ οὗ 0 βδογϑὰ ᾿δηριιδρθθ 'ῃ ΟἿΓ ΘΟυΠίΓΥ, ΕΥ̓͂ γουσηςς 

οδιαϊἀαύοθ [0.0 (06 τοϊηϊδέσγ, ἴδ9 πσιΐοσ οὗἨ 1 πὶ1}} ποὺ μδνὸ Ἰαβογοᾶ 

ἷῃ γϑῃ. 

ΑΧΡΟΥΒΒ, Μᾶὺ 24, 18δ0. 
Μ. ΒἸΌΛΕΤ. 
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ΟΟΜΜΒΝΤΑΒΥ. 

[Ὁπαρ. 1. Ἐατὶψ λιβίοτῳ ὁ Ταπιοι. ϑ8ἴορθ οὗ ϑογαβδίοπι ὉῪ Νορυομδά- 
Ὠ6ΖΖΔΤ, οσαρίατο οὗἉ δ βοιακῖτι, δη ἃ ἀδροτίβιίοη οὗὨ ἃ ρατὺ οὔ {π6 νϑ586]8 οὗ [86 
ἰορὶ ἰο ΒδΌΎ]οη ; τν8. 1, 2. δηΐοὶ Ὑ}} δοπλα οὗὨ 18 σΟΠΊΡΔΏΪΟΙ8 18 86- 
Ἰεοϊοα ὈΥ {16 ΚΙηρΡ᾿Β ΟΥΘΥΒΘΟΥ ἰο Ὀ6 ἰγαϊηθα ὑὉρΡ ἴῃ [86 ΟΠ] 66 τπϑη ΠΥ, [ῸΣ 
186 Ροτγβοηδὶ βασνῖοα οὗ {π6 Κίησ ; ΒΑΌΥ]ΟπΙβϑ. Π8η168 ΔΥῸ ρίγθη ἴο ἴπ6 γουην 
Ἡροῦγονβ, δπα ΠΟΥ τὸ ϑυρροτγίοα ἴτοπὶ ὑπ 6 Κιηρ 8 (80 ]6, ν5. 8---ἴ; 198}16] 
ΤΩΔΚΟ8 δαγησϑὺ τοα υθδὺ ὑπδὺ ΒΒ δη ἃ Ὦ18 ΘΟΙΏΡΔΗΙΟΏΒ ΠΙΔΥ Βᾶνο ᾿ΙΟΤΤΥ ἰο δάορὶ 
8 5ἰῃηρὶ6 νοροίδϊο αἰδί, 80 {μδὺ {ΠΟῪ πΔῪ ποῦ ἀ6Ή]6 ὑμποηιβοῖνοϑ ὙΠῈῺῈ (ἢ 6 
τουδὶ νἱδηᾶβ; 6 οὐίδιη8 ΠΡοτίγυ, δηα ΓΠΥῚ ν 68 ΤΟΙ ΥΚΑΌΪΥ γγ6}} Ἀπ ον Ἀ18 ὩΘῪν 
ΤΟρΊΘἢ ; Υ8. 8--16. ΑἹ] ἔουγ οὗ [6 Ηφδῦγον δ] άγθη τηδῖκα ἀπυ818] ῥτὸ- 
ἔτοϑ8 ἴῃ Κηποσίοαρο; Ὀαὺ Πδηῖ6] 15 σμαονοα Ὀγ αοα ὙΠῈ Ὁποοιηπηοη Βα ΘΟΙΥ͂ 
δηᾶ Κπονϊεάρο, δηἀ Ὀδοοπμ68 4016 ἴ0 ᾿πίογργοῦ ὙἹϑ ἢ δηα ἀγθϑηηϑ: ν. 17. 
Αὐτδο ἐπα οὗἉ ἴγθ6 γϑᾶγβ, Πδη16] δηα Ὦ18 ΟΠ ΡΔΏΪΟΒ γα Ὀγουσῃῦ ὈοίΌΓΘ [86 
Κιηρ, δηά ΠΟῪ 816 Ἰουπὰ ἴο 6 [ΔΓ πόσα 1η{6] Προ πῇ δηα βϑασϑοῖουβ [Ππλῃ ΔΗΥ 
οὗ τ6 Ομ] ἀθδὴ δϑίσοϊοοτδ; ν8. 18---20ό. ΤΠ 2180 ν 6.86 σοῃίδ! 8 Δῃ 1η6]- 
οδίίοη οὗ [ 4η16}᾽5 Ἰοὴρ; οοῃτπυδπεθ αὐ οουγῖ, αν πὶ ΠῚ] [6 τοϑίογαϊίο οὗ 
1:6 Ηοῦτονβ ἴο δ] ϑίπο, ἀυτίηρ ὕΠ6 ἢγϑ γθαν οὗ Ογτυδ᾽Β τοῖσῃ. [Ι͂}ἢ ΟἿΒΟΥ 
πογάϑ, Πδπιοὶ, ἢ ΡΟΓΒΟΏ, Ὑγᾶ5 ἃ ΜΊΠ6588 ἰ0 ὕπΠ6 Ὀδρ᾽Πηϊηρ πα 6πα οὔ {86 
ον θα 6χι]6.] 8 

παρ. 1. 1. ἴπ τῃ6 τηϊγὰ γϑδγ οἵ [π6 τοῖρῃ οὗἁὨ Φεμοία κί Κὶπηρ οὗὨ υάμ]ν, οδπ6 
ΝΕΡΟαςΒδάποζΖζαν Κἰηρ οὗἩ Βαδθγίοι ἴο Φογαβαϊοπι, απ ὰ Ὀοβιοροά 11. 

τ τοῦ, ΠΕ ἐπ ἐλ ψόαν Οὗ ἰήγθθ. “ΤῊΪΒ 18 (ἢ 6 αϑὰ8] τη πο οὗὨ ὃχ- 
ΡΓαββίηρ [116 ἴῃ (818 θΟῸΪ ; 866 1: 21. 2:1, 7:1 (Ὁ Α]4.). 8:1. 9:1. 80 
ἔγεαυθη]Υ οἰβενῃογα ; 6. ρ. 2 Κὶ. 12: 2, 18:1. 1δὅ:1. 4]. Τμὸ Ἡδρῦγον 
ἈΒΌΔΙΥ ΘΙΠΡΙ]ΟΥ8 σαγαϊτιαΐ πυτηῦογ8 (1----10}) ἴον ογαϊηαῖδ, ΘΠ ψΘαΥΒ ΟΥ 
ἄαψε ἀτὰ τεοκοπϑα, μοεα. Ηδῦ. ατϑιηπι. ὃ 118, 4. 6. σ. {π6 οοπδίγιιοί ἴοστη 

οὔ 186 ποὰπ ἀδδβισηδίηρ ψεαγ, οἷο. (85 ἴῃ [Π6 οΆ86 Ὀαΐογα 0.8), 18 οἴἴθῃ ϑιὰ- 

Ρἰογοα ; οορ. ατδπηηι. ὃ 118, 4. ---- ΤΗΣ 525, οὗ ἐλ6 τεΐφη, ἴῃ 6η. ἴῃ 
ΒΌΘΝ 8 0886 ὈδίΠρ' ΟΥΔΪ ΠΥ τπασκθᾶ ὈῪ Ῥγεῆχίμρ 5, ψ βθη ἰξ 18 ργθοθάρά 

ΌΥ πωπηιογαΐς ; Ἀοεᾶ. ἀγαπιπ). ὃ 118. 2. 6. --α πὴ, ἢσθὶ (Π6 Πδηη6 οὗ 
6οοῦ᾿ 8 οἰἀβϑί βοη, δῃὰ (αἴϊοσ [86 6χ1]6) ϑιπιρ] γᾶ αἷ8οὸ ἴῸγ (88 ἤδτηθ οὔἽΒ6 

1 



9 ΟΕ». 1. ὃ. 

εν 8 σΟμΉΪΤ ; 88 1ἰ 18 ΘΓΘ. ---- ΝᾺ σαπιθ. Ἡδηρβίοηθοτρ (Δυϊποηί. 
Ὅλη. Ρ. 61) ἐγ η8] [65 ἰΐ σοῦ, ἱ. 6. ργοσοοαάραί, ΟΥ̓ 8οέ οἰ, νὶΖ. ΡΟΙ δῃ ἜΧΡΘ- 

ἀϊοη. Βαυΐ {π6 βθα0 6] (απα δεδίοσεα 11) 5ῆοννβ, {πα 186 808] δθῆβα οὗ 

δὲ (-ΞΞ ἔρχομαι) τηυϑὲ Πατα Ὧ6 δἰίδο ρα ἴο {Π6 ποτὰ ; πᾶ 80 1 πᾶν σβη- 
ἀεγαά ἴξ ἴῃ [Π6 νϑυβίοῃ 8ῦου --- Τὴ πᾶπλβ "ΝΣ ἼΞΗΣ9 18 ῬΓΟΌΒΌΪΥ σοτα- 

Ροβρᾶ οὗἉ ᾽39 --ς ἤεγομιγῳ, ὙΠῸ ὰ8 ΨΟΥΒΠρρεὰ ὈῪῚ ἰμ6 ΒΑΟΥ]Ο ΐΔΏ8, 

οἷός. (ελοααη) --- ἄριιδ, δὰ "ἶἢ τ ργίποθ, ἷἱ. 6. (88 πϑίὴβθ τηθ8ῃ8 

»γϊηοθ οὗ ἰλε σοὰ Νιοῦο, οὐ ΜδτουτΥ, ἷ. 6. μβοϊοηρίπρ᾽ ἴἰο Εἷπ), δῃηὰ 8ο οὗ ἰῇ 
ΤΆΏΚ. ---- ἜΧΆΝ (οἰ πον Τροτέ, Ηΐρῆ. οὗ τμ6 τοοῦ "ὩΣ, οὐ 186 Ππηροτγῇ. Καὶ 

οὗ "π, ([Π6 ακίαΐ οὗ ἴ86 ἤπα8] 53}114016 Ὀεΐηρ δἀορίβα Ὀδοδιιβα οὗ ἐπ 

βη8] “, Βοερά. τ. 8ὶ 22. 2. α δῃὰ ὅ. Μογβονοσ, ἃ βῃογίθηϑα πιρογῇ, 

Δη 8 τοἰγβοι θα βδοοθηΐ ΔΣΘ ΠΟΙΤΩΔΪ μοΓῸ, σαι." ὃ 48. Ὁ., 2. ὁ. Τα ὃ9 

(ἢ δυβὲ [1 θΘοΟπμ68 55.) Π|. τηθαπ8 ἀφαΐγηδί; Ὀὰΐ ΒΕΓ 10 40 8}1868 [Π8 
ΡΓΘοοαϊηρ νοῦ, ἀπά {Π6 σοῃβίγασίίοπ Γαβοι  Ὁ]68 158. 7: 1, ΓῸΡ ἘΏΞΙ. 
Σ δ ὩΒΌΘΙΥ Τουπὰ αἴδτ (818 τ γῸ ἴῃ (μ6 βθηβα οὗ ὀοδίοσίησ ; 1,ῈΧ. "ῈΣ 
Νο. 2. ([86 τῆοσα ργοῦδῦϊα βίθμ.) 

(2) Απὰ (πὸ 1ωογὰ σανο ἱπίο 8 παπᾶ οποία κὶπι Κίπσ οὗ Φπά ἢ πα ἃ ραγὶ οὔ {116 

γ6586]5 οἵ ἴ(ἢ6 ἤοι56 οὗἩ Οοά, δηά πο Ὀτουσῆς τῃ6πὶ το {Π6 Ἰαπὰ οὗὨ Βμΐπδγ, ἰο 1Π6 Ποῦ56 

οἵ ἢἶβ σοᾶ, ἀπά τῃ6 νθ6850}8 [6 σαγγιθα τρ (ἢ τγολδῖτο Ὠοα56 οὗἔὨ ἢΪ8 σοά. 

Δ, ἵπίο ΟΥ τὴ δῆς λαπα, ὙΘΥῪ ΡΘαΆΘΗΠΥ οππρ] γα Ργ 186 ἩΘΌΓΘΟΥΒ 
ἰο ἀοβίσηδία 1116 1άδα σῇ ριμέϊης ἔτι ογιθ᾽ 8 ροισοῦ οὐ αἱ ἠϊξ αἰδροδαί. ΑΔΒ ἴο 
{π6 ἴδοι οὗἨ [πΠ6 Ἰπνδβίοῃ ᾿ι86]ζ, οοίωρ. 2 'α. 24:1. --- ὙΧΡῸ,, α ραγὶ οἵ, 

(ΣΡ 8 δὴ δου ἀροά ἴοστῃ οἵ ΝΣ Ξε ΤΣ ΧΡ 7 ἔτοπὶ ΠΣ). [118 ἀἰβραίοα 

ὙΠΘΙΠΘΡ Ὁ 18 ἃ ργεῆ- ογηιαΐϊτοθ ΠΘΥΘ ΟΥ ἃ ργϑροδιίίἴοα. 1 τοραγα 11 85 θεΐηρ 

186 Ἰδίίον, 1. 6. 88 ἀογῖν θα [γῸπ] 12, [6 Τα ] 65}} τη δῖος ννο Βηοι]α οχρθοὶ 

π (86 Ὁ Ὀεΐηρ; οτηἱ 64, θδοδυδα 11 που] τη κο [Π6 ὅπονα νόοϑὶ Πα 6. [ἢ18 

ἸοίίοΓ ἴῃ 6886 οὗὅἁ 115 ᾿᾿πβουίοη ; Οτ, 8 20. 8. ὁ. ΤῊΪ5. ἀδᾶρα οὗ οὐδ᾽ 

Ῥαρμοβὴ ἴῃ βυοῇ 08868,18 ποῖ απγοαιοηί. ΟὈΠΊΡ. (Π6 β4π|6 ΜΟΓΑ, ΑἸ Πουρὶ 

ἢ ἃ. Β6η86 ΒΟΙΠΘ αἱ ἀΐνοσβα, ἰὴ ἤδη. 1:1ὅ,18. Πρσγο ἴμ6 ἤογῆι 15 186 

ΒΆΠ16, Πα Ὁ 18 ΠΑ ΘΒΙΪΟΠΘΌΪΥ ἃ ρῥγεροδίζίοπ ττν ὈΟΙ [Π686 οα868. 8.0 ἰῃ 

ΝΕ}. 7: 70, οορ. ἘΒ. 18δ: 7. 1η 2 Οἤγοη. 8θ: 7, ([ῃ6 βδπη6 468 88 ἤθσὰ ἰβ 

ΘΧΡΓΕΒβθα δἰ ρΙ Υ ΟΥ̓ “599, α ρατί Οὗ (6 υθδϑβεῖδ, ἰπδίοδα οὗ "2 ὨΣΡῸ 88 

1 ΟἿΓ ἰαχί. Βαϊ {πΠ6 ραββᾶρὸ ἰῃ 2 Ομτοη., 1 οδηποὶ Μ0Ὶ}} ἀουδί, ἀοβοσ 068 

(μ6 8οοοπα ἱπγδβίοη οἵ Ῥϊθϑίϊπα ὉῪ ΝΟ ΡΟ ΟΠΔἀ 6 ΖΖΑΓ, αἱ (86 ο]086 οὗἉ 416- 

μοϊα κ᾽ αβ τεῖση, ἤθη {Π|8 Κιηρ γ88 ρυϊ ἰη οΠ)81η5 10 Ὀ6 σΑΓΓΙΘα ἰο ΒΑ ]ΟΙ, 

δηἃ ΡγΟΌΔΌΙΥ ἀϊδα ἴῃ 1{}}18 οοπαϊιίοη, Ψ6Γγ. 22: 18, 19. 86: 806, 851}}} {16 

οοσοεβίοη δηᾷ [Π6 ἐχαηδβδοίίοη ἃγ6 οὗ {π6 1κ6 πδίυσα 1 {Π086 τ ΒΙΟἢ Ρ6Γ- 
ρον μά λοηδα γνόξ το ύς, οος, μὲ μαῖ. ἘενῚ 

ἃ ΤῊΐδ δυτὶ ἀροὰ τηοάο οὗἉ οἰϊαιίοη. ΔΙ ΤΑΣ 8 ΔΡΡ]165 ἴἰο τὰν οὐ οι οὗ ξοοαϊρογ 8 Η6- 

ὈΓΟῪ ὙΠ ΠΊΔΓ, 



ΟΒΑ». 1. 3. 8 

(Δ ἰο (6 ἢγβί ᾿ηναβϑίοη. Αἱ ἴπ6 ἢτγβι ἱηναβίοη, Ν θυ μδἀηθΖΖαν, γνμῸ 

ταδάθ «6Ποϊακὶπι (Π6 “6 15}: Κἰηρ ἰγ θυΐαγΥ ἰο Ὠΐτη, τ βεᾶ {π6 ἰθρ]θ οὗ 
ΟΠΪγ 8 ρατί οὗἉ 115 ἰΓΘΑΒυΓΟΒ ; δἱ {Π6 βθοοηᾶ, Π6 ἰοοἷς ΑἸΨΑΥ Θποίθ 6 Ὁ ρογιίοη 

οἵ τἰιϑὰ, 2 Οἤγοη. 86: 7. ΑΥὐ {δ {μπϊγά, Βα γαρϑαίθα {π6 βδίηδ {πρὶ ΟΠ 8 
ΤΊΟΓΟ Οχίθηβινα 50816, 2 Καὶ. 24:18. Αἱ {ππῸ Τουγί δηα 8πᾺ] ἰηναβ10}} υη- 

ἀν Ζεάοκιαῃ, θη ἴῃ Ἰθῖηρ]6 ννὰ8 ἀθβίγου θα, 8}1 118 ἰγθαβυγο8. ΨΚ ΌΓΘ ΟΔΥ- 
τα ἀναγ, ἰοσοῖμον ΜΓ} Κίησ Ζοηήδ κἾδἢ, ἢ15 ΓἈγλΝ]ν, απὰ ἷδ οουτί, 2 Καὶ. 

2: θ6-’;]0. ΑΑΨ ρϑεὶ οἵ (λ686 ἰγθδϑυγθα γγοσα Ὀγουρσιῦ ὈΔῸΚ ὑπάον ΟΥΤυΒ, 

Εστα 1:7; δηά (πὰ σοϑίὶ ὑπάον Παγίυβ, ΕΖγα 6: ὃ. ᾿ 

ὈΝΞᾺ) ἀπά ὧδ ὅγοιφὴλᾷ ἐζεηι --- σμο Ὁ μογὸ 5. Τ]16 νοβ86}5 απ Ψε]}οΐα- 

Κιπλ, (ἴον [86 νοτγὺ οὗἉ 1156} νν ἢ 118 δου χ τ σῃΐ ΘΑ 51] αν [818 τηθδη] ΠΡ), 

ΟΥ̓ ΟἸΪΥ {μ6 νβ6856]57 ΤῊ ἸΑ 6 ΟΠ]Υ͂, 85 (ῃ6 564}. 6] ΒΠΟΥΒ; [ὉΓ ΒΓ ΪΥ ἢ6 
ἀἸά ποὶ Ὀγίηρσ οποία κὶπ δηὰ μι ἀΐπι ἔῃ ἰδ6 ἰγοαξιιγο-δοιιδο ΟΥ̓ ἀϊΐδ φοά. 

Α.8 1Π6 δβοῖυα] οοπιλης οἵ Φε6Πποϊακίτη ἰο ΒΒ Υ]οὴ 15 ποὺ ἤογα πηϑηϊϊοπθά, ἱΐ 
18. ΡΓΟΌΔ0] 6 τΠδΐ 16 ἀρὰ οἡ [16 νΥ, δἰΐϊδὺ 6 νγ88 (ἈΚ σαρίν ὸ πὰ Ὀθοιπά 

ἴῃ ἰριίογβ, 2 Ομ γοη. 30: ὁ ; 866 δῃιϊ συμ}. “{6γ. 2): 18, 19. 86: 90. --- 

ακιπὰ οὗ" ϑλίϑαν 15 1ῃ8 οἷά πϑιὴδ ἴον (6 ργονίηοθ οὔ Βαῦγ]οι ; 866 μι 8. 

10:10. 11: 2. 188. 11:11. Ζϑοο . ὅ:11, [ῃ6 ἰα50 ἔντο σᾶ568 βϑοῖη ἴο ὃῦ6 8 

Κιηὰ οὗ ροοίϊας υ886β.Ὀ ΤΠ οτγὶσίη οἵ [Π6 ἤδηη6 [168 ποῖ γεὶ θθθὴ ἀθυεϊορθδα. 

-- «πα (δε ξαπιὲ υοδδοἷς ἀἰά ἠδ ὑγίπρ ἰο ἰδ ἤοιιβο Οὗ ἠϊδ σοά, 18. ἃ Ἰἰϊεγαὶ 

ΤΟ ογηρ οὗ (86 Ἰαϑὶ ραγὶ οὗ (π6 τε ῦβθὲ. ΑἊΑ8 10 (ἢ8 γΘΓΒΙΟΠ ΔΌΟΨΘ, 6 ΠΩΔΥ͂ 
γοπάογ ἴῃ βθοοπα ΛΠ ὈΥ ὠοροδίϊεα, (δορὶ. ἀπηρείσατο, βαζεῖῃ εοπυοεψεα 
οΥ σαγγὶδα), ν᾽ ὨἸΟἢ ὙὙ1}} ργθβϑογνθ ἴπ6 86η86, Δηἀ νοὶ 4. δϑοιληρ᾽ ἴΔυ- 

(ΟἹ]ΟΟῪ ἴῃ οδ86 6 Π6Γ6 γοπάρυ ᾿ὑ ὀγομφἧί. 1 ἔδοῖ, δ Ἴ327 ΟἾΘἢ τη 688 ἐπέγο- 

ἀμοεά, εἰσφέρειν (ϑερί.), ἈΠ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠΑΒ ἴο Ὡ5τ155, δηὰ λ6 ρείΐ οἵ ἀεροΞειίοα 

ἐλεηι, ἰῃ 2 ΟἸγοη. 80:7. ΤΊια νυ τίῖον ἤχει ἀθοϊ σηαῖθβϑ, ΡΟ ΠΘΓΆΪΥ, (ἢ 6 ἀοροῦ- 

ἰδἰΐοη οὗἨ ἃ ρϑγί οἵ (Π6 ν685615 ἰο ᾿ῬδΌγ]οπ, πὰ (ἢ θη ἰ6 ΠπλΠ165 {Π|Ὸ ραυςσι- 
ἸἴᾺτ ἸοΟΔ ΠΥ ΠΟΥ {ΠΟῪ ἡ γα ἴῃ θτα ἀεροκίιθα. Ηθ "86 Βρ6614] ΓΘΆΘΟΠΒ [ῸΓ 
Βο ἐοΐϊηρ, ἴῃ τοίδγθποα ἴο ἃ ραγί οἵ ἢἰ8 βυ υβαααθιὶ ἢ] ΒΊΟΓΥ ; 86ε6 ἤδη. ὅ: ὃ, 

4, 28. Ἰβαβίάθβ, 86 εἰαυβα ἰῃ αιοδβίίοη ἰ6δαάβ 8 ἴο 866, {Π|81 {16 ν 6886}8 ΤΟΥ 

ἴῃ 846 οορίηρ, ἀπά ἰμαὶ ΝΟ Δἀη6ΖΖΑΓ᾿ 5 πιοίδνα νν88 ὈῬΓΟΌΔΌΪΥ ἴο Δ Κ6 

ΔΟΟΘΡίΔθ]6 ργαβοηίϑ (ἀγαϑήματα, 85 [6 ατοοκβ οΔ]|16α {ΠἸ6ππὶ ἢ Βα ἢ 68568), 

ἴο ἢΪ8 ροά Β6]08 ---- ἃὶ {[ΠδηΚ- οεσίηρ ἴον (Π6 ν]ἱοίοτο8 ἢ6 δα ψοη, απ αἱ 

186 51π|6 {ἢπ|6 8 δυϊάθηςα οὗ μἰβ βἰογγίηρ μαι Β 1118. τγὰβ ποτ ρονοσία] 

ἰδδη [π6 Οοά οἵ {6 Ηερτγονβ. Τῇηδ ἰδλιηουβ ἰδιηρ]6 οὗ Β6]5, αἱ ΒδΌΥ]οη, 

ἰ5 Κηονῃ ἴἰο 8411. ὙΠηδὶ τ[ῃ6 σϑββαὶθ νθγ ρυΐ ἱπίο {6 ἐγδαδιιγθ-ἤοιιδα 

ΒΟ, τ ΓΘ Ὁσ, θοίἢ ([Π6 ργθοϑυιίοπ ἰακαη ἴον ἰΠοὶν βαίθ- οθρίηρ δηὰ 

186 να]υς δἰίδοποά ἰο ἴθ. ΑΚ1] {π6 ἰδπὴρ]68 οἵ δηι]αυ υ Πδὰ ΓΟ βυΓο- 

Πουβ6β, ἴγοια ΜΠ Ϊ]οὮ {Π|6 ρτθϑίβ γα Βυρροτγίοα ; δε6α. Νυπ. 81: 48---4, 

Δοϑῃ. 6: 19. Οορ. Μία). 8:10. Νοι. 18: ὅ, 12, 18. 



4 ΟΗΒ.Α». 1]. 8. 

ΑΒ ἰο {Π6 ἔπη8 οΥὗἩἨ ΤΠ 6 ̓πυ βίοι ὈΥ ΝΕ δ ἀπ 6 ΖΖαν, ποῖ μον Κἰηρβ, ΟΒ τοι... 
ΟΥ Φογθι δ} ρῖνο δΥ ἀδίθ ; θυ {86 ἔλοϊ8 γαοογάθαὰ Ὀγ Βογοβιι8 ββον, [μὲ 1 
οουἹὰ ποῖ 6 Ἰαίθυ ἰβὰπ 86 ἰἴπ|6 πδιηθα ἴῃ ν, 1, [Ὁ 16 88 ποῦ ροββι 86 ἴο 
ΒΆ 46 411 (ἢ ο86 ΘΟ ΓΙΟΒ 1 1658 4 ὑνγο γοᾶγβ. ΤῊδί {πῸ 3,γϑί γᾶν οὐὗὁἩ Νοθυ- 
ἐμδάποΖΖδν ν᾽ἃϑ ὑπ6 ΤΟυτΙ γον οὗ Φ μοι ακῆα (96 γ. 25:1. 46: 2), ἀο68 ποῖ οοῃ- 
ἰγδαϊοῦ (818; ον (86 «7εῖος οὗἩ Ῥα] βίο (μοῦ 1)4η16}} τοοκοποα ΝυοβδάποζΖ- 
ΖΑΓ᾿5 ἢγεῦ Ὑ6ᾶγ 88 Ὀδρίπηϊηρ το 8. τα ββίο ὕροι {Π| ψϑβίθγη Ἰηνβϑίοη, 
δη4 ἃ 8π14}} ραγί οὗἉ ἰμαῦ γθ8γ 168]] ἴῃ 1} 1Π|6 οἰοδίηρ ρᾶγί οὗ 46 βοϊα κί πη (Βιγὰ 
ΘΑ, γγ 8}}6 ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ ἴὉΠ6 στγοιίοϑὺ ρατῖ οὗ [Πα ἢγβί γϑαὺ σογγβροηοϑ ἴο [88 
ουνιλ γϑᾶν οὔ δ βοίακίπι. Εον {π6 [}] ἀϊδειυδββίοπ οὐ [8686 ἀϊβριϊοα τηδίϊοσα, 
δηὰ ᾿υ8 βοαύοη ΟΥ̓ [18 βία θηγθῃῖ, 1 πγυϑὺ τοίδγ (86 σοδάδὺ ἰο [86 ΕἸΧουγδαΒ 
αὐ [86 οἷοβα οὗἩ ΟΒδρ. 1. 

(3) Λπά τῆ Εἰηρ οοπιπιδη]οὰ Λβῆραπαζ, τῃ6 ΟΠ ΪΘ οΥ̓͂ 118 δαπυςοῇβ, ἴο ὈΤ ΠΡ ΞΟΙῚ6 
οὔ τἰτὸ βοὴδ οὗ 15τλο], Ὀο1} οὗ {6 τον αὶ ββοὰ δηά οἵ {Ππ ποῦ ]ο8, 

ΤΊ16 Ρ᾽ιγαβο Ὁ ὙΠ δὲ5᾽ ΤΉΘΔῊΒ 0 σοηιηιαπα ; 566 ἴῃ Ἐβιἢ. 1:17. 4:18. 9:14. 
1 Οκπνοη. 21:17 ; ποθ] ἴῃ 6 Ἰαίοσ Ἡοῦτονν. ϑοπιθι πηθ8. ἘΝ Π88 (815 
δ6η86 ὈΟίΌΓΘ 8 σεν Πηρογῖ Ψ ΗΒ Ἵ οοηνογβῖνθ, δηά ουθὴ θοίογα {Π6 Ασα. 

ὙῊ15 πγοδηίϊηρ' 18 [Π6 808] ὁη6 ἴῃ Ατδθὶς ; δηὰ υΥῪ ἴγοαυθηΐ ἰη (86 ΟΠ Δ]- 
ἄδεο, 566 ἴλαη. 2:12, 46. ὃ: 18,19, 20, 4: 28, 6: 24. --- ἀξῆροπας ᾿ιὰ8 Ὀθθ ἢ 

(16 80] 6οἱ οὗὨ ΠΊΙΔΠΥ σΟΠ]οἴαΓΆ] οἰ γτμοϊοσίθα ; θα  Ποπ6 οὗ {π6πὶ ἅΓα 88118- 

[λοίοτγ. --- Τὴο οὐτθ οΥ ἰλδ διπιοὴἦδ. ΤῊ (Π6 Ἰαΐον Ἡ Ότονν, 5 (οΥ  σΊ ΠΑΠΥ 

πιμοΐ οὐ φγοαί) 15 Θαυἱνα]θηΐ ἰο 5, ρυΐποῦθ ΟΥ ῥγαοΐεοξ ; ἴῃ ΟἸ ΔΙ ά66, [Π18 15 
{Π6 υϑαδὶ Β6η86 οὗ ἴῃ 6. ΟΡ 88. ἃ πουῃ, 6. σ. ἰῃ ΕδΔΌ-ΒΠΔ ΚΟ}, Βα - 5818, 

ἘδὈ-τηὰρ, εἴθ. Ιη 186 Ν.6βι. ῥαββί, (ον ρύθβοηὶ Ζαδῥϊ), ΒΕΘ "8 βρϑοίδ!ν 

ἴο ἀφδίρπαίθ ἃ ἰδαίον ἵπ ἰδαοδῖπσ. ΑἊ5 ἴο ἡ" "πὉ (ΝΠ Θαηθίβ πον Ὁ, 

Βοιη1Π|68 ἰγοϑίς ἃ 88 τη 8 Ὁ]6 ἃ Πα ΞΟΠΊΟΙἸΠ168Β 8ἃ5 ἱττ) α(86), [ΘΓ ἰβ ου- 

ΘΡΥῪ ῬΓΟῦΔΌΠΙΠΥ {παι (ἸἸὸ γα ηϑίδι θη ΠΟΓῸ ρσίνεη (δμηοῦδ) 15 1Π6 ἴσα 6 ΟΠ6. 

ΤΠ οἰκονόμος οὗἨ Δ οτίοηίϊαὶ Κη Βα σπᾶγρα οΓΓ ἢΪ8. μου βθ οἱ, ἱποϊυαϊης 

[5 Ηδγϑίῃ δηά 411 ἢ]5 ἤουβα βουνδηΐβ, {Π6 τη] ραγί οὐ Β]οἢ οὗἨ σου Γ86 

ΘΓ δυπιο 5. Τὸ βυοἢ 8η οὐδ ννουϊα Ὀο]οηρ (86 ἰγαϊπἰησ ὉΡ οὗ βουυδηίβ 

ὙΠῸ 6 Γὰ ἴο 6 {Π|6 ῬΘΓβοη] ϑϑ δ [6 ΓΒ οὐ 1Π6 Κίησ. Ταὶ γουηρ ΡΟ ΥβοηΒ οὗ 

ΤοΟγὰϊ ἀσβοθηὶ ἀπά οὐ ποῦ ]6 {ἈΠ}11168 Βμουϊᾷ θ6 σῃοβθη ἴὉΣ βυοἢ ἃ Βουυ σα, 

13 ΔΙ οσεί 6 Ὁ ̓ῃ οσογάδηοα ΜΠ [Π6 ρῥυϊάθ απ Παρ π 685 οὗ [η6 Βδθγ- 

Ἰοπίλη Κίηρ, πᾶ {Π|Ὲ ουβίοτηβ οὗ {πΠ6 Εδβί. ὙΠ ργουὰ {Π|6, ἀΐπρ οὗἹἩ ἔῃ ς8, 

ΘΑΓΓΙΕ5 ΜΥ}}} 10 (16 Πρ]! δ οη [Πδὲ ΚίΠρΒ ΔΓ βουυ αηΐβ οὔ (ἢ6 στϑδὶ Ποη ΔΓ. 

Τιιδί ψομπρ 443 βου] Ὀ6 οἰοβθη [Ὁ βιιοἢ ἃ Βουνὶςθ, νγ88 ΑἸπηοϑὶ ἃ τηδίίο 

οἵ οουγβθ. ΤΉΘΥ οου]α Θδβι]ν θδοομηθ δοαυδὶπίθα νυ [Π6 Ἰαησυασα δηά 

{Π|6 συϑίομῃβ οὗ {πΠ6 οσουτί, πα 6 ΓῸ ΒΡΘΟΙΆΪΥ σΔΡΘΌΪ6 οὗ στϑαὶ ρϑυβοῃδὶ 80- 

εἰν γ. [Ιπὰ Βοτη8 ρϑβϑασϑβ (866 (ἀ68. 1,6Χ.) 1ἰ 18 ἀΠ ΠΟ] ἴο Βαγ, ἡ Π ΠΟΥ 

16 οί ρἴηδὶ ἰάθα ὍσὉ (το ὉΠὉ ἘΠῊΡ , σαβίγαντι) 18 ταδί ποα ; 6. Κ'. 

αεη. 857: 80. 89:1. ΑἹ 411 δνϑηίβ, (η6 Ἰοδάϊηρ' β6ῆ86 οδοββίοη ν 18 



ΓΕ». 1. 4. δ 

οοεγίογ οὐ σοι -Οβῖσογ. Ατδοηρ οτϊθηίαὶ Κίηρβ, ἰμοἷσ στοαίεϑὶ οοπῇ ἀδηΐβ 
βανϑ Ὀδθη οὗἉ (ἢ]5 οἶ488 οὗ βεύβϑοθβ. 1η {π6 ΤῸΓΚΙΒΉ οουτί, ἰῃ6 Αὐδίαν Ασα 
18. δὴ ΟἾΘΕΓ οὗ (86 16 Κὶπά. Οοτηρ. 3 55 ἴῃ Ἐβιῃ. 1: 8. -- ΞΟ, ἐ0 
ὄγτη, ἷ. 6. ΘΆΓΓῪ ΟΥ̓ ΘΟΏΨΘΥ, Υ]Ζ. ἔγοτα “6 γι βαίοτα ἰὸ ΒΑΌγ]οη. 80 Ὁ. Β. 
ΔΗςἢ. δηὰ Εοβ. ; Ὀυΐ Π,Θηροῦκο ὑπ άἀογϑίαπαβ ἴΠ 6 σΟΙΩΠΊΔΠα 858 ΠΥ] ηρ᾽ ΓΟ- 

βρϑοΐ ἴο σδρίϊνοβ αἰγεαάῃ αττίυοα αἱ ΒΑΌγΙοη. Βιυϊΐ 1 118 τόσα 186 6856, 
ὙΓὮΥ ποῖ ΘΠΠΡΙΟΥ͂ ΤΠ (0 ἑαΐζο, ταί μον [Πδὴ ΝΞ (0 οοπυεῳ ξ Ὑ εἰ ἴῃ (86 
ῬΑσίουΪαΣ Β6η86 οὗ ὄγίησίησ ἰδόηι Ἰμίο ἐδε ρίασο οὗ [Π6]ν ἰγαὶ πὶπρ' (818 νἹ ον 
οὗ 1,ϑηρ. τσὶ Ὀ6 δαπηθά. 

ὅϑοη8 οΓ ]βγαοῖ -ἰς ἸΒτ 6 1165, ἷ. 6. ῬοΒίοΓΠΥ οὗἁὨ ϑδοοῦ οὐ 1ϑγβοὶ. ΤῊ5 γγᾺ8 
186 ἔγϑί τηδδηϊηρ ; (86 βοοοπά τγ858 (6 ἐεπ ἐγδοδ, Ἡ ὮΟ τον οὶ θα τ ἢ {6τὸ- 

Ὀοδπὰ ; 8Δπἀ δἷοσ [6 δχῖϊα, [Π6 ἤδῖηθ νγἃ8 δρδίη υ86( ἴῃ 116 ῥΤ ΙΔ} 1 6 56η86, 
88 ἴδ 15 6σθβ.0 Ὁμ6 5648.6] ἀδβίσηδίθϑ (ῃ6 ΠΆΓΓΟῪ [1π|118 οὗ ἴΠ6 Ἄσμοῖςα ἴο 

Ὀε πιδᾶς ὈΥ Αδῇρθηδζ. Τμαὶ "2 Ὁ ἰβ διῃηρὶοΥθά ἴο ἀδβίρῃδία δόριὸ οὔ (δ 
8018, 186. στο 6806 ἴο ΘΟΙΏΙΏΟΙ υδᾶσα; 866 (ἀ68. 16χ. 12. --- Βοιΐ οΥ ἐδδ 
γοψαῖ δεοά απὰ ΟΣ (ἦ6 ποδίοδ. ϑυοἢ ἃ ἰγδηβίδίίοη συλ. 68. (18 οἰδυβθ δῇ 
ΘΡΟχθσϑίῖοδὶ ᾿ϊπιἰἰἰΐοη οὗ (Π6 ρῥγθοβαϊηρ Ἔχργθϑβδίοῃ. Οὐ. Β. ΜΊς. πηδῖκ68 

ἴὮγϑα οἰαβ865, Ὁ Ἰηϊογργοίησ (116 {Π͵ 66 Ο]458568 88 σοὐγαϊηαίε ; ἀηα 50 Εο- 

δθηπι. ΤῊ]8 15 ἃ ροββ1:0]6, Ὀαΐ ποῖ ἃ ρΡγο δ 16, ἱπίογρυβίδίοη. ---- ΣΉ: ΣΤ, 

11. δοοὰ οΥ ἰδὲ ἐϊπράοηι οὐ ΟΥ̓ ἰδὲ κίπσίῳ ροιοον, ἱ. 6. οἵ τοΟγδ] ἀθβοθηΐ ; 866 
(86 βαπι6 ἰάἀΐοπι (τ ]οἢ ὈΘΙοηρΒ8 ἴο (Π6 Ἰδαίου Ηθῦτον) ἰὴ 2 Κὶ. 25: 26. ὅ6Γ. 
41:1. ἘΖεκ. 17:18. -- ΘΡΌΡΒΠΙ,, ἃ σνογὰ οὗἁ ἔοσγοῖρῃ οτὶρίη, Ῥϑη]νὶ ραγ- 

ἄρηι, ϑϑῃβοῦὶὶ ρῥγαίλαπια ται μτϊτηογ8, τηασηδίοβ, ΠΟΌ 68. ΤΠ ατθοκ πρώ- 
τος 8ΕΘΙῺ8 ἴο Ὁ6, ΟΥΡΊΠΑΙΪΥ, οὗὨ [Π6 βᾶπ|6 οτἱρίη. ΤπῈ σψογὰ γϑορῖνοβ {86 
ἴοστα οὗ [6 ΗθΌ. ρἰυγαὶ ΘΓ; 848 ἰγδηβρ δηθὰ ὑγοσβ ἰγθαυθηιν ἀ0. 

(οοὰ ἰδ (μ6 νεγβίοῃ οὔ Φοβθρῃυβ (Ασομδθοὶ. Χ. 10. 1), τοὺς εὐγενεστά- 
τους ; 80 ῬοΪγοὨχοηΐυ5, τῶν εὐγενῶν. ΟΟμρ. ἴῃ (μΐ8 {{|0 Γι] 8] πηοηί οὗ 188. 

89: 7. Ὑθ6 τ 016 ἰΥΑΠΒΔΟΙΟη 18 ΒΕΓ ΟΕ ἴῃ δοοοσάδησθ Μἱ ἢ Οὐ πίἃ] 
ΘΒ ΟΠ18. 

(4) Ὑουσην δά 5, ἰῃ τἩθοτη γἯἃ8 ΠῸ ὉΪα πὶ 8}, δηὰ οὗ σοοά! Υ ΔρΡρδϑδγλῃοο, δπὰ ἐκ 1Π|οὰ 
ἴῃ ἜΥ̓ΘΓΥ Κἰπά οὗ πίβϑάοῃ, διὰ δοαπαίηιοά τὴ Κηον]οάρο, απὰ αἰβοοτηὶῃρ 'ῃ βοίθηςα, 
διὰ πο τοτα δ0]6 ἰο βἰδηα ἴῃ ναϊηρ δὲ 1[ῃ6 ρϑίδεοβ οὗ ιμς Κίηρ; δηᾶ τὸ τσοὶ 16 τὰ 

ἰἢς τι πρ δπὰ ἴη6 Ιδησύδρο οὔ (86 ΟΠ δ] 668. 

ΤΌς πογὰ ὈΠῚ55 ἴθ, ἴῃ οὐσ ΕἸ 8} νϑυβίοη, ἐγαηβἰαἰθὰ οὐϊάγεη. ΟΥ̓ 

ΜΔ  Η ἴε ἀοο8 ποὺ ἀοίδστηϊηθ (6 ασ6; δῃὰ 1ΐ δ θῈ γοηάἀογθά δου, ψοιίῆ, 
ΟΥ ψομπς ἰαάβ, ἃ8 ἄῦουθβ. Τμὸ Ῥδσβίδῃϑ θθβδῃ Θαἀμσϑίϊοη, ῬΓΟΡΘΙΪΥ 80 

8116α, δἱ τ1π6 ἀρ οἵ ἰουσίεοη, (ΡΪαί. ΑἸοἰδ. 1. 8 87); δηά {πΠ6 γουηρ' τηδη Β 
85 οἵ δοΐὔοῃ νδϑ βαυθηίβο, (Οὐγτορ. 1. 2). [Ιῃ 81} ργοῦθδθ!γ, ιμΠ6 Η6- 
Ὅσον ἰδὰβ ἴῃ ψπσβίώοῃ Ὑ6ΓΘ ΒΟ) 6 ἔνγαϊνα ἰο ἢϊΐίθθῃ γϑᾶσβ οὗ ἂρ, σβθὴ 
β6]οίοά. Ὑμ6 ποὺμ Ὁ 15᾽ ἰ8 'μ (Π6 Α00.., δλὰ ἀΘρ6ῃα8 οἡ {86 ΤΙηξ, ΕΞ ; 

19 



6 (παρ. 1. 4. 

ΜΙΝ Ἰαϊίαῦ ἀθρομάβ οἡ 3 3). ὙΠῚ8 βῃονϑ (ῃδὶ {π6 δορὰ αδιφ (:) 

ἀο68 ποῖ δἰ νΥαυβ ἀἰν! 8 {86 υθσβθβ δοοογάϊηρ ἴο [Π6 56 Π86 ΟΓ ρτγδιωσηδίϊοαὶ 

οοηδβίγαποίΐοη ; ΘΟΙΏΡ. 2 ὅδῃι. 17: 27.---29, ὙΠΟΓΘ 15 ἃ ποίδ}]6 δβχϑρὶα οἵ ἃ 

Β᾽ Πα γ παίυτο. ΔΙῸ δίοηιϊδἧ, οἷς. ; δυςῇ ἃ ουβίοτῃ 5.1}}} ρεσναάθβ {ηΠ6 Ἐαϑβῖ, 
ὃ. δ. ἴῃ 16 ΤΌΓΚΙΒΕ δηὰ Ῥογδβίδη οουγίβ, ἃ8 ἴο {{|6 βοϊδειΐίοη οὗἨ ρϑγβοῃδὶ 

βθυναηίβ. Ἐνογυηρ 15 σοαυϊγοά ἰο 6 ὈΘΔα Ὁ] ΟΥ τηαρηϊ ἤσθηΐ, οὶ 

ΒΆΓΤΟΙ 48 (ῃ6 Ραγδοη οὗ {ῃ6 Κίπρ. ὨΣΝῸ τς Ὁ3 --ς ατθοκ μῶμος, ΜΒΙΟΒ 
[85.116 88 Π16. 56}86. ---- ΓΝ 2. ἽΞῚ ΣῪ) ΠΠῈῸ ᾿φοοάϊῃ 97 ἀρρεοαταπεο, τ ΗΠ. 
5.110, 2. --- ὈΠΡΞΘΘ, Ῥαγί. ἬΙρΝ., Ῥαΐ ἀϊνοδίοα οὗ {8 οατιδαίτυθ 86Π86, 'π 
6856 ΜῈ ἰΓ Π8]8ῖ6 1( δἀεϊοα, ἐπίοϊϊροηξ; Ὀὰὶ ἸΓ τὸ τονοτῦ ἰο (Π6 οτὶρίπαὶ 
53:5] βοατοη οὗ (ἢ6 τοοί (09 ἰοοΐ), γγχ8 ΤῃΑΥ 866 ἐδμαὺ 1ἰ 18 υδρα 611} 001 Δ} 
ἴῃ. ΗΙΡἨΪ -- σαμδίπς [[Π6 τη] ἐο ἰοοῖ; οὐ αἰἱδη ἃ ἴο, ἀμ ἃ8 ἃ ΘΟῃΒΘα 6 Π66 

δἰεϊίοα. ---- ττοξτι, τοϊδάοηι, ἰ5 οὔ ψ] 6] γ Ἔχιθηάθα ππθαηΐηρ ἴῃ Ηθῦτονν, ᾿πὰ- 
Ῥογίϊπρ' (1 [18 ἰαγραδὶ β6 86) ἃ Κπον]θάρε οὗ 4}} (βίηρβ, 1. 6. οὗ ψηδί 18. 

ἴσα. τοβρεοίηρ {Ππ6π|, ἀπά Πδτα οηρίουθὰ ἃ8 ὨΘΑΓΪΥ δαυϊναϊθηϊ ἰῸ ΟἿΓΣ 

ἘΠ] ̓ν νογὰ ἐραγηῖπρ. ---- ὉΣῚ ἼΣ1Ὶ, Ῥατγί. Οοηβί. ρ]. Οσαηητη. ὃ 182,1. ὃ; 

ασφμαϊηίοα ισἱἢ ἱποισοίοαφο ἱβ ἃ τοροιοη οὗ [πΠ6 ργϑοράϊηρ Ἰἀθ8 ἴῃ ΔΠΟΙΠΘΥ͂ 
ἴογῃι, ἴογ (πὸ βακα οὗ Ἰῃίπβιίγ. 800 αἶβο 18 ᾿ΐ ὙΠ (86. οἴδαδο, αδοογπίησ 
ἴηι δοΐθηοθ; “3 Δ2 ΠΏΡΟΥΓ ΩΡ ΡΓΟΡΟΥΙ͂Υ [Π6 μόνον οὗ αὐδογίηιπαίπρ Ὀ6- 

ὑπσόθη (ΠΐηρΒ, οὐ οὗ αἰβοογηΐης {Π|6Ὶ} ρτορογιῖθβ δηά σο]αϊΐοηβ. Οὐοηβίγαο- 

[Ἰοη 88 Ὀθίοσο. Τ8 δοουπιυ]δίίοη οἵ ἀἰβδγθης ρἤγαβ68 ὨΘΑΥΪΥ δαυϊναϊθηΐ 
ἴῃ τηϑδηΐηρ, ἰ5 αἴοσ [Π6 σοησηοη ὑϑᾶρὲ οὗ [6 ΗθΌΓΟΥΒ, δα ΡῬΙΔΙΠΪΥ, 88 

ἢδ8 Ὀδοη σθαι κοα, ἰ8 ἰηἰαπα ρα ἴο ἀαβίρηαία ἰηϊθηβιυ οἵ Ὄχργεβδίοη, Ὀ6- 

ἴπσ δαυγΑ]θηΐ ἰοὸ {6 5᾽Π1016 ἀφοϊαγαίίοη, ζει ἐπ ἐποισίοα σα οΥὙ εὐεγῳ 

ἀύπα. ---- τὴϑ., 1} δἰσεπισί, ἤοτοο, 6τα αδιϊίψ, ροισοτ. ---- ὩΣ, δίαπιαϊπιῷ ν᾽ 88 

[86 ροεϊοη οὗὨ νυαἰ ἴθ σβ 1 σϑϑαϊῃθ88 ἰο ἀο {π0ὶὉ τηδβίοτ᾽β ν9}}}}. Ηρθηςθ (ἢ 6 

ΒΘΟΟΠΟΑΓΥ 56Πη886 ΟΥ̓ [Π6 νΘγὉ ἼΣΣ, νἱΖ. δόγυε, πιϊπιδίον ἰο, (68. [,ΕΧ. 8. Υ͂. 

1.α. ἴθυδ!!ν 1ἰ 18 ἔο]οννθά, ἴῃ δαοῖ σα568, ὈΥ 35 δεΐογο, Ἰοϊπθα νὰ 

186 ἀεδιρηδίίοη οἵὨ [88 ρούβοῃ βεγυβᾶ, 85 ἰῇ νυ. ὅ. ----- 3, ραΐαοε, ἱ. 8. ἃ 
-ο»᾽»σο»ν 

Ιατρο τιδρτβοθηΐ θυ] ἀΐησ ; τ ἰοἢ ΘΟΥΤΟΒροπβ ἰο {π6 Αταῦὶο γοῦὺ αἀζωο, 

ἰο ὃ φγοαί οὐ ἰοῦῳψ. ΤῊΣ ψογὰ 18 Ῥγορϑυὶγ ραῃοσῖς, Δηα 50 ΤῊΑῪ ἀοβίρῃηδίθ 

ἃ ραΐαοο, οὐ (88 οἴζθη) {Π6 ἑεπιρία οὗ “6 μοναὶ. ---- τ ὅ 55, απα ἰο ἰδαοῆι ἰλεπι, 
μ ΠΊοἷὶ [8118 ὈΔοῖκ, 88. ἴο σοπδίτποίίοη, ἃροη {μ6 "ἸΏΝ 5) οὗ ν. 8; [Ὁ Αβῆρϑ- 

ὯΔ2Ζ ΝΒ σῃαγρβα ὙΠῈ (ἢ6 οἀποδίίοη οἵ {π6 6 8}. 868. ---- ἸΒΌ,, 11. οὐγῖξ- 

ἔπ. ὙὍΠο δοσοθπὶ (Τίρλλα) βεραγαίββ 1: ἔγοπι [ῃ8 βϑθαι6], δπα βῆῇονϑβ (μδΐ 

186 Ραποίδίοτδ ἴοοῖκ ΐ 88 οὶ ἴῃ [16 οοπϑίῖ. δίδία θείοστθ ὈΣΠῸΣ (ἐπιρ}166)), 

θυΐ 88 δίδῃαϊηρ ὈΥ 186]. Δηά τηϑϑδηΐηρ δοοζβ οσΥ ἰϊίεγαίμγο. 'ΓῊΪΒ 18 πηδάα 

ΡΓοῦαῦ]6 ὈΥ ΔΌΞΩ ἴῃ τ. 17, βίοι σϑπηοὶ ΤΏ 68} ΠΊΘΓΘΙΥ ὀρογῳ ἀϊπα οΓ 
αἱρμαδϑοιὶς σἠλατασίεγδ, Ὀὰαὶ εὐοτῳ ἀπά ὁ ἰἰἰογαίμιγθ. (ἀθβθηΐαβ (ἴῃ 1,6χ.) 
ὑπἀοιβιδηβ 1ὑ 88 τηθϑηΐϊηρ (δ6 τογτέίοτι οπματαοίεγϑ οὗ ἴπ6 (ΠΑ]άθα ; δπὰ 

1818, αἱ ἢγϑί υἱϑυν, Βθθηδ {86 ποδί 18.116 ἱπίογρσγοίδίίοι ; Ὀαΐ ν. 17 ΔΡΡΘΆΓΒ 



ΟΒΑ». 1. ὅ. η 

ῬΙΔΙΠΙΥ ἰο τ ΟΕ 1ἰ. ---- ΤἯ6 ἰοησιιο οὔίλε Οἠαϊαδο8 18 αἰ ΒΓΘΏΙΥ Ἰπίογρτγοιθα, 
1ϑΏρογκα 88 Υ8 ἰΐ ἀοβιρηδίεϑ (6 ΡΓΟΡΟΣ ἰδησυᾶρα οὗ (88 ογἱρίπαὶ Ὀαγθδ- 
σΔ ΟἸΠδ᾽ 6685 ἴγοτῃ πουί ποῦ Μαεβοροίδιμηϊα; δηὰ Μίδυγεν ((ὐοπηπι. ἰῃ Ϊος.) 

ΔΡΡΘΟΔΓΒ [ΠΟ] ηρα ἰο {Π|8, αηἃ 4130 Ἡἄνογηῖοκ (Οοπιη.). ΑἸδο ὙΥΏΘΓ 

(Οια! ἃ. ἀσταπηηι ὑ. 1ὅ, Ἐπ ρ 8. νογβίοη, δἀ. Ηδοϊκ (1) 866 πὴ5 αἰβροβϑά ἰο 
{ΒΚ {ἈνΟΓΘΌΪΥ οὗ ᾿. Βαϊ 'πη ἴδῃ. 23: 4, [86 Ομ] θθ8 δά άγθϑ Νβρυ- 
σμβδάηθζΖζαγ ἴῃ ἀγαπιαθαπ (τ 85), ἀηἃ 16 τΈρ] 168. ἰπ (6 βϑίῃβ ἰοῃηραθ. 

Τι νου]ὰ 566π), ἰμογϑίογθ, ἰο θ6 {πΠ6 σοι ἰαησμαρφο οἵ {πᾶὶ ραγῖοα. ΟΡ. 

2 Κίησβ 18: 26. 154. 86: 11. ΕΖγα 4: 7, ΠΟΓα Π|6 βᾶτηβ δρρε!]δίοη οο- 

συγ. Ταδῖ 11 Βῃου]αὰ ποῦ Ὀ6 ς8]]6α ἐλ6 ἑοησιο οΥ (06 Ολαϊίάδος 18 παϊα- 
ΓᾺΪ δουρὶ, βίποο {86 οουγίὶ γγ88 ΡὈγΙ ΠΟΙρΑΠῪ τηδάθ ὑρ οὗ Ολαίάραηδ. Τμδί 
(86 Ομιβ] ἀδϑβ, ἴῃ {πεῖν οὐ χίπαὶ δηὰ Ὀδγθαγουβ βίδίθ, (ργον! ἀθα γγθ δαγοϊ 
(μαι (Πο86 πουίβογη ὑαγυαγίδηθ δα οιμϊσταίθα ἰηΐο ΒδΟΥ]οπ8), δα ἃ 
το π Ιαηρσυδρα, 18 ΘΓΥ ἐταρτόθα 6. ΒΑΌΒΒΔΚΘΩ, (Π6 οοπληδηάον οὗ 
{86 «4ςευγίαπ ἴοτοο8, δἀἀγοββαὰ ἴἢ6 “6 15} σΟΟΓΓΪΘΤΒ 'ῃ Ηδῦτγον, (188. 56: 

11); δῃηᾶ ἢ6 18 ἰηνι θα ὈΥ (Ποῖα ἰο βρθαϊκ ἴῃ “γαπιασαθ. "δὶ (Π6 οουτί 
οὗ Ν θυ ΠμΔἀη6ΖΖΑΡ Βροκα [6 β8δη6 ἰδηρυδρο, Ώδη. 2: 4 566. βϑδονβ. Βαΐ 
(Πς γουηρ σον 8} 1418 1ῃ ἀπ θβι]0η, ρΓΟΌΘΔΟΪΥ ὑγ γα ποὶ δοαυδιηιθα ψ 1 1 

90 ΘΆΓΪΥ ἰη ᾿ΠΠδ 88 ἤθη (ΠΟΥ πϑηΐϊ ἱπίο Ἔχ. Ηθησα 1ὑ νγα8 ὩΘΟΘΒΘΑΙΎ 

(δι (ΠΥ βῃου]ὰ θὰ ἱδυρῶϊ 1, Τδδὶ ἴὑ ννα8. ἃ τογίζοπ Ἰαησύυδρα, νου]ὰ 

ἈΡΡΘΑΣ ἴτοια “Ὁ Ὀείηρ οοπηθροῖθα Ἡ1}} 11, ἴῃ οὐγ ἰοχί, ὙΠ} 05. ἴῃ 
Ιος., (ἀε8. δηὰ ΗϊΖὶρ οὐ 188. 86: 11, δπὰά Ο. Β. Μ|ςμδ6]}8 ((ὐοπηι. ἴῃ 
Ηδρίορ.), 1 ἀδθῖμ 1ἴ τωοϑὲ ργοῦβοϊθ, (αὶ 1Π6 βδπ6 ἰδῆρυδρο, ἰ. 6. 4γα- 
τὴηαεαη- Ολαϊαάεο, 16 ταθϑτΐ ἤθΓθ, 88 ἴῃ [2 8η. ὃ: 4. 

(5) Απά τη Κίης δϑεοϊρῃηοα ἰοὸ {Π6πὶ 8. ἀΔ'Ὺ Δ] οσσδηος ἔἴγοσμῃ ἴῃ 6 ἀο] οτος να 8 οὗ 

16 Κίης δηὰ ἔγοτῃ {πὸ νῖπο τῆς ἢ ἢ6 ἀγϑηκ, δπὰ τῆδι τπον 5ῃουὰ ὃ. πυτιαγοά [ΠΓΟΟ 
γεδΓ5, δῃὰ αἴεσ ἴπὸ ο]056 οὗὨ το πὶ (ἢ δὲ (ΠΟΥ δῃου ἃ δἰαπὰ ἰῃ πταϊἶηρ Ὀεΐοτα ἴῃς Κίηρ. 

5), Πωροτγῇ, ῬΊ6] οὗ ποθ, αγϑηλπι. ὃ 74. Νοία 9. ---- ἿΛ 3, {|| ἐλδ 

ἐλέπρ οὕ α αν, ἰ. 6. φμοίϊαΐϊαπιιπι, ϑοταοι ῃηρ Ὀο]οηρίησ ἰο 86 ἀν ; σΠ]ς ἢ 
19 τη8416 8{1}} τηογ βρεοϊῆς ὈῪ 1152, οπ εαοἦ αν, Ἰἰϊ. ἀμγίης {6 αν; 568 
Τ0Κα 11: ὃ, τὸ καϑ'᾽ ἡμέραν. Τα ΕΏΡ] 158} Ἔχργαεββίοῃ, υβ6ὰ ἱπ {Ππ|Ὸ γ6Γ- 
βίοη 8ῦονα, σίνεβ (86 οχϑοί ἰάθα οὗἨ ἰῃ6 νν βοὶβ ρῆγαϑθο. δὸ ἴδε ΠΠΟΌΓΘΟΤΒ 
ΒΆΥ: ΓΏΩΞ Γισ τα οασὴ ΨΕΟΥ; ὩΣῺΣ ΣΌ πε οῆοα ας δ}όῦογ6 ΟΥἩ ὁπ6 ἰΐηι6 αα 

αποίλετ, εἴα. --- ΔΏΒῸ 18 ΘΙ ΘΏΠΥ 8 ἰογεῖρη πνογάὰ, (Π6 τηθαπίηρ οἵ ψ ΒΟ ἢ 

δ ΡΓΟΌΘΔΟΌΙΥ χίνϑη ἴῃ ἰδ6 ἰγϑηβίδίίου. ὍὨδ πιοβί [46}16 Οἱ ΥἹΔΟΪΟΣῪ 866 8 

ἰο Β6 {μι οἱὰ Ῥεγβίδῃ δἰ» οἷ (ρβαά-θ8}}) γωμλετ᾽ 8 πιραί, ἱ. 6. εὐηρ᾽ δ 7οοά, 
δΔηά 80 ἰΐ ἀεβίρτιαίοθ ἢρυγαι νοὶ ἀο]σαίθ νἱϑη 8, ΘΟβτΥ ὉΪΒ, ΟΥ̓ Ἄ“ἢοΐοθ 
[οοά. Τ 5 ἀρτθοβ νγ6}} ἢ} (86 ΟΙ ΒΕΓ ρϑβϑβαροθ ὙΏΟΓΘ (Π6 ψΟΓα 5 6Πὶ- 

Ρἰογεά, νἱζ. ἰὴ νϑ. 8, 18, 1δὅ, 10. 11: 26; δπὰ αἷθο ψἱβ (ῃ6 ϑγχίδο 

ολθ, 88 ορὶογοά ὈῪῚ ΕΡἤγθ ὅγγυβ (1. 8582 Ε', 428 Α.), δηὰ Ὀγ 



8 ΟπκΑ». 1. ὅ. 

Βαν Ηδθγδθυβ (ρ. 881), ἰο ἀοϑίρηαία ἀαΐεέεδ, ἱμαυνίοις Κοοά, 80 (686- 
108, Ὑ ΠΟΥ (ἴῃ 1,6χ.), ὕη ΒοΟΒ θη (Βγιαθ. δά ἱπίεσγρ. 58. 6 ᾿ἴηρ. Ῥδγβ.), 
Βοβθππι., Μίδυγοσ, δηᾶὰ Τθηροῦκο (Οοτῃπι.) ; θαυὺ 1ογβθαοῖ (Ασοδῖν. δία. 

Π. 5. 512 ἢ) ργείδυιβ {Π6 δἰγυλο! οΟῪ ἔγοτλ φῶ (οι) ἰάοϊ διά οἷ. (ὀαλ) 
ροά; ἴο σοῦ Ηδνογηῖοῖκ δηᾶ Εἰ ὑγϑί ((ποοτά. ΗΘ.) εἶν {ποὶν ἈΘΑΥΙΥ͂ 
ἀββθηΐ. Βυΐ (Π6 οοπίοχί (866 ν. 8, Βρβοΐβ!!]γ ν. 10, βοτα ῬΞΝ Ὁ 18 δι βι- 
ἰαϊεὰ ἴῸΣ ΔΩ, ψΠῈ ν8. 18, 1ὅ,16) ββονβ (μδὲ [86 ογάϊπαΐῳ ροά οἵ ἰδ 
Κίηρ ἰ8 αϑοϊρηδὰ ἰο 186 γουπρ ΗΘΌγανβ, δπα ποὺ ἸΏ ΓΟ ΪῪ ϑυς ἢ ἔὈΟοά 88 18 
Ὀτοβθηϊθα ἰοὸ 1408, ου ἔδαϑί.ἄδὺβϑ δρργοργίδίθ ἰο {86 Βοπουίηρ οὗὨἁ {Π6πλ. 

ΟΥ̓ οουγβα, [Π6 ΤΌΓΠΙΘΥ Β6η86 18 ὈΓΘΙΘΓΑΘΙΘ. 

ΜΟΓΥ͂ αἰ ογθηΐ σοπο] 508 ΔΓῸ ἀγανγῃ ἔγοπὶ 1018 θα 888ρ6, ἰῃ Γοσρϑοῖ ἴῸ 186 εαἰ]οροᾶ 
ἀοπιθαποῦ οὗ Ὁ δηῖ6]. Ικϑηρογκα ((ὐοτητη.) δηἃ οἱ ΠΟ ΥΒ ἄγρας, (Πδὶ ᾿ξ 788 ΟΠἸῪ ἀπτίηρ 

186 ΜΜασοαδαεαη ιἰπιθ8 [ῃ8ὶ 500} δαροτγβι ἰοη αὐουϊ [Ὀοἀ εχ ϑιοα διοοηρ ἴΠ6 δε, 

δηὰ τπογοΐοτο (μδὴ (ἢ6 δίῃον οἵ {Π6 ὈΟΟΚ ἄτονν 18 νἱθνγ5 ἴσοιῃ ἴδ 81 ΒοῦΌτΟΟ, δη ἃ τηπδῖ 

Βαυθ ᾿ϊνοά δἱ ἰμδὲ ὑπο; 8116 Ἠάνουπῖοκ αηὰ οἰμογβ, ἀγρίης ἴ86 νίονν οὗ ̓ ουβῦβο ἃ 8 

ἴο ΟἸΥ̓ΤΩΟΪΟΡΎ, βγη ΟΌ8}0 νἱηάἀϊοδίθ (ἢς οοηάιπιοι οὗ Πλδηΐοὶ οἡ ἴπ6 στουπᾶ οὗἉ Δνοϊα ἰηρ; 

Ρασγθεραιίοη ἰη ἰἀο]αῖτγοςΒ ἔραβίβ. ΒΟΥ ρα1 1105 κοετῃ 10 ἢᾶνα σηδῆδ ἴ00 τη ΠΟ} ΟΥ̓ 1Π|6 

πηδίίοτ. δηΐθὶ πο 648 ΠῸ ΟἴΠοΓ νἱηαἀϊοκίίοη {Π8η [ἢ6 Ῥόττιδ8] οὗ 1ωδν. 11: 4 βοα. 30: 
2δ, δηὰ (ἢ σοῃβ)ἀοτβιίοῃ, [μδὶ Οὔ δ ἰπλ68 [Π6 Κη 5 ὁμοῖος ἰοοα ψου]α ποὺ ΟὨΪΥ ΠΟὩ- 

88 οἵ δηΐπγα 8 Τογθί ἄρῃ ἴο ἴῃς 9678, Ὀὰϊ αἰ8ὸ ἴῃδὶ ποῦ πη γοαι ΠΥ νἢδὶ δ ὈΘοη 
Ρτχοβδοηϊοα Ὀοΐοτε ἰ40]5 νου] 6 {πΠΓηΒη 64 1ῸΓ τ. Ὑὴς βϑῖης νγἃ8 ἴῃς οα56 110 ἢ8 
ιοῖπο. ΟΥ̓ σουγβα, 88 ΠΟ ΒΟ ΘΠ 015 9678, ὨΔηΐο6ὶ δηα ἢ18 σοπ ρδηϊοη8 γα θουηά ἴο 

διυοϊὰ δαϊίηρ ἴν ᾿ηα δου ηδίοϊν, {10 νὰ 5 1 ΠῸῚΓ ΡΟΎΘΓ ἴο δῃυη ἢ. ϑυ(ἢ ἀΘΒΙΘΆΠΟΥΣ 
85 ΡΘΟΏΪ ΑΓ ἴ0 ΠῸ ζο, 88 ἰΐ τεβροοῖοα βίῃοοτγα ἀ 50 0108 οὔ Μοβεβ. Τὸ σοργεβοηῦ Β80 ἢ 

ΔΌΒΙΪΏΘΠΟ6 88 ἃ ζτᾶνο ἈΓΡΈ πιοηῦ ἔοσ [ῃΠ 6 σοτηροβίτοη οὗἨ [Π6 ὈΟΟΚ 50 Ἰαἴθ 85 1Π6 {1π)6 οὗ 

186 Μαρσοδῦσαβ (80 βηρετΚκΘΟ), ἰ5 Π1{{|6 8ηοτὶ οὗἉὨ {ὙΠ πρ. Εν οι 1 Τ)απ 6} 8 σοηἀποὶ τὰ 8 

Ὠποιιτοὰ ῖ ἢ βαραογβοοη, τνὰ5 {ΠΟΓῸ ΠῸ (Ά586 οὗἁὨ [Π|86 παίασα Ὀοίοτο ἴῃς {ἰτη6 οὗ [86 
ΜδοσδθθαΒ 1 

ΤῊ “Ὁ ὈΘΙΌΓΘ 38 τηϑϑηβ (88 οἴθη 6ἰϑειν 66) δ0η16 οὐ, α ρογίζοη ο΄; 
Πα 80 αἶϑο Ὀθίοτγβ ἴδ [Π]Πονίπρ 1. - ἸΡΙΘῸ,, 1 οὐ λὶδ ἀγίπδίησ, ἱ. 6. 
ναί ἢ ἄγαηῖ. ΤΠ πουῃ 18 δὲ" .» ΑἸΒουρὶ τ ΔΡΡΘΆΓΒ ἴο αν ἃ »έμνγ. 
ΒυΒῆχ; [ῸΓ ἰπ που ἔγομι τοοίβ Πρ, (86 οτρίπαὶ (μἰγὰ τϑᾶϊοαὶ (5) οἴθῃ 
Τοϊ ΓΒ ὈΘΙΌΓΟ ἃ βυ Ἶχ, θη (Π6 πουῃ 18 ἴῃ {Π6 δίπιφιζαν, Δα σῖνθθ 1 {86 

ἈΡΡΘΆΓΔΏΘα οὗ 8 ρἷυγα]; ατδπιαι. ὃ 91, 9, ἰπ Νοίδ. --- ὈΡΉλ5)., 118, 0 
στοῖο ἐΐοηι, οὐ ἰο πιαΐό ἰΐδηι στοῖῦ ἰατγφο; ἈΘπΟΘ [0 θαπιοαίε ΟΥ̓ πισέμγ ἐΐδηλ. 

--- Τήγοο ψεαγε, [μ6 Δος. οὔ ἰηλ6, (ἀγδηπι. 8110, 2. ΕῸΓ (86 ΡΙυγαὶ Ὀσϑῷ νΠΠἢ 

8 πιηιογαί, ὃ 118, 2. --- ΠΏΧΡΌ, οπι οὐ αὔἴεν ἰΐ6 ἰογηιϊπαζίοη ο΄ ἐλέη, Υἱ2. 

[ἢ 6 γϑδγβ; [)ρ. ἴοτγίθ οχαμ ρα ἴῃ (6 Ὁ, ὃ 20, 8. ὦ. --- ἡ 5, 88 ὈΘΙΌΓΘ, 
ϑἰὰπα πὶ ισαϊέίηπρ ; ἴον 186 ἴογπι οὗ 116 νονγθὶβ, 866 ὃ 02. ὃ. Τμΐβ νϑτῦ 

αἶβο ἀορεῃάϑ οἡ 13} δ 1[π6 ὑθρίπηϊηρ οὗ [88 Υ6ΓΒ6 ; 80 ἰμαῦ 6 Βαν 6 ΓΘ, 

ἢγϑὶ δὴ Αοο, 6886, ἔθη 8ῃ [ηξ2 δηὰ ᾿ἰδβίυ 4 νϑυὺ ἴῃ ἰῃ6 80}). ; 411 ἀ6- 

Ροπάβηϊ οα ἐδ6 βαῖηθ γψϑσῦ. δυο ἢ σἤδηρθ8β ἴῃ [86 οφοπδιγιοίίοη οὗ ἃ 86ῃ- 



ΟΒαρ. 1. 6--8. 9 

ἰ6ῃ66, '. 6. δυσἢ ἃ πιϊχίυχο οἵ αἰ ἴδγοηὶ σοηϑίγα οἰ οἢ8 δον [Π6 βδγηθ νϑσῦ, 

ΔΓ6 ποὶ ὑποοιητηοῃ ἰπῃ ἴἢ6 ἩΘΌΓΟΥ; οοπιρ. 1588. 852: θ. 

(6) Απὰά τἴποῦα ογο δος 1Π6 πὶ δοΙΩ6 οἵ ἴΠ6 δοῃ8 οὗ πάλῃ, 616], ΗΔηδηΪ ΔΕ, 

ΔΠΞΠΔ6], ἀπὰ Αζαγί δῇ. 

ΤΠθβ6 Ὡδιη68, Κα 411 ΟἾΘΙ ῬΓΌΡΘΙ πϑιηθ8 ἰῃ ΗΘ ΌΓΟν, ἀΓῸ βρη! οϑηΐ. 

Βυι1 ποορά ηοὶ γτορϑαὺ οσα νλδὶ (Π6 Τοδᾶθν Ὑ0}}}} Ππα 1η 118 1,6χίοοη. 

γαῖ {πὸ ὙσΙΟΣ ἀΟ5] 55 ἰ0 5ΔΥ 15, {αὖ τν ἢ}16 [ΠΟΥ Υ845 ἃ ὨΌΟΓ οὗ δον- 
18} σδρίϊνοβ, 0886 Ὠδπχεα 6 τ βοἰθοίθα ἔτοπὶ {Π6Π|, 88 βαν!ηρ βοιμθί ῃηρ 

ἴῃ (Π6]Γ ρρδδγδηςθ [ῃδι νν88 ΧΟ 51 Πρ ΟΥ ῬΓΘΡΟββθδβίηρ. 

(7) Δπᾷ 16 οΠ οΥ οὗὨ τῃ6 οὔ ΠπΌΟἢ 5 δβϑϑιρηοα ΠΔΠ165 ἴο ἴΠοπὶ: ἴο Τ)δηϊοὶ ἢ6 αϑεϊρῃρα 

ΒεΙΕΠΆΖΖΑΓ;; δηὰ τὸ Ἠδηδηΐδη, δ)᾽ιαάγαςς : δηᾶ ἰο Μίβηδοι, ΜΒ λοΝ; δηὰ ἰὸ Α.28- 

τδη, Αρεά-περο. 

ΤΠαβὸ ΠΟῪ ΠΆΠΊ6Β 50 8Γ6 βρη βοβηΐ ; ἀπά [Π6 1,οχίοοῃ βυ Π οἰ ΘΠ ΠΥ 
ἄσνεϊορθ 86 ῖγ ῬγΟῦΔΌ]6 εἰγιηοΐοργ. Α οἰδίοπι, κα (18, οὗἩ Ἰπιροβίηρ 

ΒΝ ΠΆΠῚ68 ὙΉΘΠ ΡΘΓΒΟῊΒ ΘηϊοΓρα Ὀροη ἃ ΠΟ ΘΟΠαΙΠΙΟῺ ΟΥ̓ ΠΕ ΓΘΙΔ(ΙΟΠΒ 
ἴὴ 1ἴο, 18 Ἔχ θηϑίν Εἰ γ ἀδνοὶορεά ἴῃ (μα Ο. Τεβί. : δα αΑὄγαπι δῃὰ Ἂὖγα- 
λαπι, αεη. 17: ὅ ; υοδορὰ δπὰ Ζαρλπαίλ-Ῥααπεαλ, φῃ. 41: 4δ ; φΟΠΏρ. 

2 ὅδπ). 12: 24, 2δ. 2 Κὶ. 28: 84. 24: 17 (ἃ ολ86 ἴὴ π ἰσἢ ΝΟΡΟΘΠ Δα ἢ 62- 

ΖΆΓ Ὑγ88 σΟΠΟΟΤ64). Ἐδβίμ. 2: 7. ΕΖ. ὅ: 14 ςομρ. ὙΠ} Ηδρ. 1: 14. 2: 2, 

21. δὸ ἴῃ Ν. Τοβί. : Μαγκ 8:10, 17. ΤΠ656 πδπ168, (Π8 ἱπιροΒ6α ΔΠΕΥ͂Ν, 

ΘΘΏΘΓΑΙΙΥ ἀαδίρπδια βοιλθι ηρ τ] οἢ 8 πίε πἀβα ἴο Βοποῦ 116 ΡΘΥΒΟΏΒ 

ΝΟ γεσεῖνα ἴποσα, ΟΓ ἴὸ βοηον (86 ροὰ ἐπαᾶὶ 18 ποσβ!ρρθα Ὁ. πὶ Μ8Ὸ 

᾿πηροβοῦ (ἢ 6 πὶ, ΟΥ ἴο ΘοΙαΠΙΘπιογαίθ βοὴ δνϑηΐ ἱμπδὶ ἰ8. ᾿πίθγαβί! ἢ Ρ, ΘΟ. 

ΤὨυΒβ  οϊοελαξξαν τες ργΐηοο οΥ Βεὶ, '. 6. ἃ ῥτῖποθ ἰοὸ μοι Β εἰ ἰβ τεραγάϑα 

85 Ῥτορί[ἰου8, ΟΥ ἴὸ σι ποι ἴΠ6 ρίνοῦ οὐ [ῃ6 παπιθ ὙΠ ]βῃθ5 Β6] ἴο ὃ6 ῥγορὶ- 

του, οἷς. --- ΟΥ̓ 129 πο βα 5 βοίοΓΥ Ἔχρ πδιΐοη μ88 γοὶ θη ρίνεη. 79 

Βανα πὸ Κηον]θᾶρα, ἔγοση ΔΠῪ οἴ ὺ ἀυδγίοσ, οὗ βυ ἢ 8 ἀἰ ν᾽ πὶ γ διηοηρ [86 

ΒΑΡΥ]οπίδηβ ; Ὀυϊ νγ6 ἢηά 13), 1. 6. [π6 ρἰαποὶ Μεγσιγῳ, ἴῃ ΤΩΔΏΥ ΠΆΙΏ6Β. 

Οεβαϑηΐυ8 ΒΌΡΡΟΒ68 139 ἰ0 βίδπα ἴοσ 39. Οὐ. Β. ΜΊς 6118 οοη)δοίυτεβ ἐμαῦ 

(86 ψογὰ φογη68 ἔγοῃι "29 ἐο 8ἠϊπε, 80 {πδ0 1{ πηθδηβ ἐδ φρίεπαϊά ὁπό. “Τὶ8 

οοη͵δοίΐυΓα ΒΘΘΙῺ8 0ΪΔ11810]6. 

(8) Απά Πδπῖθὶ δηχίοαϑν βουρῃῖ τμδὶ ἢς πυρῆς ποῖ ἀθῆ]ς Πἰ πη βο! τί! [86 ἀ6}1- 

οδίῖς νἱδηὰβ οἵ τη6 Κίῃγ δηὰ συἱτ τ[ῃ6 πὶπα ἡ ϊοῖ Π6 ἀγαηΐ, δηὰ 6 τιδάς τοαποϑὶ οὗ 

(8:6 «εἴ οἵ τλ6 οαπαομδ {πᾶ ἢο παϊρὶι ποῖ ἀςῆϊο ὨΪπηΞο] 

ἼΣΟΣ... ΣΝ, μιὰ τ το λὲς λοαγί τει ἴπ6 Ἐηρ] 8} ἰοοΐ {τ ἰο ἀδατί, 

ἱ. 6. νᾶ δηχίοιβ, βο]]οἰουβ, οοποοσηθᾶ; (68. 1,6χ. τῷ 2. ἃ. Εδογν [86 

ἔοττα οὔ [π6 νϑγῦ, 866 8 71. ἡ. 7. ---- ἼΣΝ ). οοη]. ἐλαί; 866 ἴμὸχ. Β. --- ΕοΣ 

18 ἔοτπι οὗ δετπι (ΗΠΒρ.), 566 ὃ 68, 8. --- ὙΠ Ὁ δ8. ἀῦονο, ἴῃ {Π|6 δίπρ. 

-- Ἀθη, ἴῃ ΡαυΒ6, ὃ 29, 4. «ἅ. ΤῊΘ ΡγΟθΆΌ]6 ργουπᾶ οὗἉ [8 τεαυεδί 

ΠΙΔΥ͂ ὍΘ Τουηὰ ἰη [μ8 ῥτοςερίϑ τοοογάἀα ἴῃ 1.6ν. 11: 4 β6ᾳ. 20: 26. 
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(9) Απὰ Οαοᾶ πιδᾶἂθ 1)απῖ6] δη οὔ]οοὶ οὗἉ Κ᾽ πάῃθ88 δῃᾶ οομηραϑϑίοῃ Ὀείογο (π6 οδλοῦ 
οὔ 186 δυθςοῦβ. (1{. αοα νανο Ὠδηϊοὶ ἰο Κἰπάη658, οἴς.) 

ἸΦΡῚ., 8. θὅ, 2. --- ΤΊ, ἀτίϊο!α Ὀθίογα ΘΤϑΝ 15 ἀδϑιρηοά ἰο Ὀ6 δταρἢδίῖς, 
ἐλ σοα, νὶΖ. οὗ (88 ΗΘ γον, ογ ἐλ6 οπῖψ ἐγ (οά. -- ἼΘΙ εἰς. ἐο δὐπά- 
π|688,) οἷς..) (ῃ6 ᾿Π6τᾺ] ἰΌγπ οὗ Ἔχ ργοβϑϑίοῃη 6 οδῃηηοί Βα ΟΘΒΒΙΠΥ ᾿πηϊ 116 ἱπ 
[π6 ἘΠ ρ]15}} Ἰδῆρυαρα. [Ιη (868 ἰαίεγ Ἡθῦτενν, Ὁ βίδηἀβ ποί ὑῃγεαι ΠΥ 

(866 1,6χ.) Ὀδΐοτε ἴπ6 Δος. ; δῃᾷὰ νϑγ8 οἵ σίνίπο ρονθγῃ ἵνὸ Ασσυβδίῖν 68, 
8180,2. Βυΐ ΒοΓθ, [818 15 ποῦ ἃ ρσοῦδῦ]6 βοϊυϊου οὗὨ ἴπ6 σοηβίγαςίίοη. 

- Ὃν5, δεΐογε οὐ ἴῃ λὲ υἱδϑὶσ οἵ, τεξεττὶηρ; ἴο [86 Ρδγβοη Ττοπὶ Ψ οτὰ {16 
Κἰηἄη685 ρτγοσθϑαβά. 

(10) Απὰά ἰδ οἢϊοῦ οὔ [6 δα π6}}8 Βαϊ ἃ ἴο ΤΠ) Δ 010]: 1 ἴ68Γ ΤῊΥ τηδδῖου πὸ Κίης, 80 

Βδῖἢ ἀρροϊπιοὰ γοῦν ἰοοᾶ αηᾶ νοῦν ἀτίηκ; ἴῸΓ ΠΥ 5που]ὰ [6 566 ΥΟΌΣ ΠΟΙ ΘὨΔΠΓΟΒ 
δ, τηοτς [ἤ8η [116 ΤΟ ΠΙΘΠΔη005] οὗὨ (Π6 1848 “10 γα οἵ γοὺγ σα, ἀπά γου {π88 
ΤΩΔΚ6 τὴς ἔοτγίοϊς τὴν Ποδά ἴο 1ῃ6 Κἰηρ 1 

ἌΈΝΡΣ,, 8. 67,1. --- Νπλ Ῥαγί. ὃ 49,2. α, 8 181,2. α, 8 182, 1. α. --- 
ἈϑἼ ) β'ηρ.,) αἰ δγεηὶ ἔγοπι "5 τς οὐ ὍπΝΣ,  Β]Οἢ ἀγα ἴῃ (16 ρ] τ. Μ{{}| βυ δ 

- ΞΘ, βίηρ. ἀρδίη, 85 ἴῃ ν. ὅ, δἰ που σῇ {16 δι} δ, ΔΡΡΘΆΓΒ 10 ὈΕ]οηρ 

ίο ἃ ΡΙυν. πουῃ ; 868 ἴῃ 891,9. --- ΠΡ ΣΝ, γὸγ τοῖν; 866 ΣΝ ἴῃ Πεαῖ. 
8: 24. Ψυάρ. 9:17. ἀπά 1,6χ. Β. 8. ; ᾿αἰδὸ πε ἢ ἴῃ Οδηΐ. 1: 7. ΟΕ βοηΐαβ 

δα ,Θηρο σα ΓΟΠΔΘΓ (ἢ6 {ΠΥ Ὸ ΓΒ δι8 τες "6, βοπηθοίίηρ {86 αἶαυβε (08 : 
Ἴ ρ Ῥ 

1 3βαν... ἰἸοβὲ [6 δλοιιϊα 866, οἴς., ἀπᾷ (ΠΘῪ οομρατα [86 ϑγτίδο ἰϑϑθαϑο 

ἰοδί, ἰδαὶ ποῖ, ἀπ ἴ6 ὅϑυγ., Ομῃδὶά., αὐ. 130. ΝῸ, ω, π6, ἰοξί, ποί. 

ΤΠ6 8Β6η86 οὗ ἴμ6 ραββαᾶρ ἰ8 Μ06}} ὁπουρὶι ἀδνθϊορθὰ ὈῪ 1818. ἱπίθγργθ- 

ἰδίΐοῃ, θὰῦ ποῖ 116 βιιαρθ οὗ 186 ρ)ιγδβθοίοσυ. Ρουθ .]16 88 ΤΡ 18. 6 Πλ- 

Ρ]ογεὰ ἴῃ φιεβίίομβ {μαὺ ἀγα ἰδηϊδπηοαηΐ ἰο ἃ παραίϊνα οὐ Ῥγο ἰδ Ἰο ; 

Ῥαΐ Ί ΒΕΓ 8 πὸ π66(, ἴῃ ΔΠΥ οΔ56, οὗ ἀγα. αβϑυμιίησ [86 πεσαίξίυθ ἃ8 (86 

ταθδηΐηρ οὗ πῶρ. Οὐρ. τόσον Νδῆ..θ: 8. Ετς. ὅ: ὅ. 7: 16, 17. 

Ἐοβθηη). ἀῃα Μδυγοῦ ἀεέδπα [Π6 τηθδηΐηρ ἢγϑὶ ρίνϑῃ. --- Ὁ σῖ, Ῥαγί., εααὶ, 

ἐοίγίοιιδ, '. 6. αἸοοτηγ, βουτ, --ς σχυϑρωπά, Μαιὶ. 6:16. Τῆι Ἰάθα οὗἉ δοσιοῖς- 
ἕησ, ΜΓ ΠΘΙΠΕΡ ΤΌΤ ΒΗΡΘΙ ΟΥ δι Β΄ τ! ἢ, 56 61Ὼ8 ἴο Ὀ6 6 ἴτὰ ᾿Π16ΓᾺ] ποίϊοη 

αἰ χοά ἰοὸ (πΠ6 ψογά. --- Βοίογθ ὈΛ ΠῚ (πόα 18 δὴ ἐπιρίϊεα τοροιἴοη οὗ 

κ}) (06), νι οἢ Ὀτου Π]οαθθης 6 ΠΘγ6 Ομ 5 ; 566 {{|6 16 ἴῃ 16 Ομα]άθθ 

οἵ 4: 18, 80. --- ΞΡ, 11 ἀσοογαϊΐπῳ (0 ψΟΊΤ αφό, 1. 6. γοὺῦτ δοπίθιῃρο- 
ΤΆΓΙ65, ΟΥ {Π086 οὗ 186. ΒΒΠῚ6 δ086. δ᾽ ΡΓΟΡΘΙΙΥ τηθϑη8 ογϊβ, α εἴτοῖδ; 

δηἃ ἤδηοα, ὈοΪἢ ἴῃ ΗΘὉ. ἀπ Αγαθὶς, ασο, γενεά. ἼΠ6 ΒΘΟΟΠάΆΓΥ πλοϑηΐῃρ, 
οὔἽμ6 νογὰ (οσμδαίζοη.) που] 6 ἱπαρργορτίδίο 6 ΓΒ. ---- ἘΞ ΠῚ, ἔγοτὴ ΞΗΓῚ, 

δηὰ ἰοσιηΐηρ ἃ τορυϊαν ῬῚ6], ὃ 71,7; 110. απ 80 ψο ιυτῖϊ πιαζο σείειν ηῖῃ λεαά, 

εἰς. ΤῈ νογὰ "δ Ἢ ΤΥ Παγνα ΘἰΓΠ6Γ ἃ ΠΠΟΓΑΣ ΟΓ ἃ ἰτορῖοαὶ βεη56. Ϊὴ 
(86 ΤΌΠΟΙ 0856, ἴΠ6 8016 ΡὮΓΣΑΒ6 688 Ναὶ [Π6 ἰΓΔΗΒΙδίοη δῦονο 6χ- 

ῬΓΘΌΒ868. ΠΘΏΡΌΓΚΘ ΓΘΠάΘΙΒ ἴπ6 γοΥῸ ὈΥ συογιοῖγζοί, 1. 6. ἑογίεϊ.. ΤῊΘ 1468 
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15. δαὶ ἢ6 ψου]ὰ Ὅ6 ἐχροβοὰ ἰο ἀδοδρι(αἰίοη, οὐ ἴο βίγαηροϊαϊίοη. ΤῊΘ 
ἸΣΟΡΙΘΆ] βθῆ86 ψου]ὰ Ὀ6 : ΕΠΔΏΡΘΓ ΠΥ [ΠΠ8 ; [ὉΓ ὐλδῪ ΙΏΔΥ 6 υδ6α ἴῃ 
800 ἢ} ἃ Ξ6Ώ56, 1 ὅ΄ϑιη. 29; 4: δῃά 80 ὀεαά 18 υϑοᾶ ψ] 1} ὑ8. 

(11) Απᾶ Παπῖίοὶ βαϊὰ ἴοὸ Μοεϊίβαγ, νῆοτῃ [Π6 ΟΠ] οἵ οὗὨἨὨ 186 σππποῦ5 δὰ πγροϊπιοά 

ονεῦ Ὁ δηΐοὶ, Ηδηδηΐδη, Μίϑηδοὶ, πὰ Αγασίδῇ ; 

ἜΣΘΏΓΙ, ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ ποσὰ ἔγοπι {Π6 οἷά Ῥεσβίδη, χ , γαρίδοίιις 

υἱηπΐ, 1. 6. ὈΌΠΕΡ οὐ βίθνναγα, (86 ἀοτι ναίίοι Ὀοίηρ ἴγοιλ ἃ Όγ ῖσ ΒΟΌΓΟΘ 
.κὸ τ8δἱ οὗἁὨ ΤΏΔΏΥ ΟἾαΥ παπιθδ ἴῃ (Π18 ὈοοΚ. Μοὶ, ρΡγΟΌΔΌΪΥ 4]], οὗἩ [86 

ῬΓΟΡΘΟΓ ΠΕΠῚ68 ὝΕΓΙΘ ΟΥΡΊΠΔΙΥ αρρεϊϊαίἴυοδ ; δηα ἤθηοα (ΠΘῚΓ βρη ἤσΔΠΟΘ. 
1ῃ 1.6 ργεβϑηΐ οϑβθ6, [6 παηιθ Οὐ Οήοθ βθθῖηβ ἴο ρῸ οὐῸσ ἰηΐο, ογ ἴο ὃ6 
0866 48, 8 Κιπὰ οἵ ῬΓΟΡΘΟΥ ὨΔΠῚ6 ; 88 ἰ8Β οἥδῃ [Π6 886 1 8. [1 παὶριὶ Ὀ6 
τοπαογοὰ οὐέφ διμίΐον οὐ δἰδισαγτὰ ; ἴον ἴη6 ἀτίο]6 ργεῆχοϑα ἰο 10 Βθθῖῃ8 ἰὸ 
Ἰηἀϊοαίθ βυιοἢ ἃ ΠλΘΒῃΪηρ, ἱπϑβιη οἷ 85 {Π 6 ἀγίο]6 18 ἠοῦ ὑϑ08}}} ργεῆχϑα ἰο 

ΒΙΓΊΟΙΠΥ ῬΓΌΡΘΓ Ὠδπ68, ὃ 108.1. [11 ψου]ὰ 866πηι, ἴγοτῃ {15 συ 6γβθ, (πὶ (ἢ6 

σΔΓΟ οἵ ἔν γουηρ ΗΘΌΓΟνΒ, ἢ γοϑρϑοὶ ἴο παϊγ πχθηΐ, νγἃ8 8: ρη θα Ὁ Αϑῃρθ- 

ὩΔΖ, ἴῃ: ἢ6δ( τηδϑ.6 οὔ {μ6 Κρ β βουβθῇῃο]ά, ἀρργορυγί δου ἴἰο ἴμ6 βία ναγὰ ; 

ὙΠῸ ἴῃ [16 ργεβθηΐ οϑ86 γὙὰ8 δ ἀγθεβθα Ὀγ ΤΠ δηῖδὶ, Ὀδοδαβθ ἢδ βυϑίαϊηραά 

(818 οοθ. ὍἌ μα ν͵88 βδϊα Ὀγ Πβηΐε] (Ὁ 253) 15 το αἱϑα ἴῃ [ἢ6 ποχὶ νϑῖββθ; 

80 (μαι (Π6 αἰνβίοη οἵ ἴῃ 6 νϑῦβθϑ ἤθγθ ὈΥ ἃ δορὰ αδβιῳ 18 Ἱηαρργοργίδίθ, 
Ὀδολυβα (ἢ6 ποχὶ γ ΥΒ6 ὈΓΟΡΟΙΪΥ σοηβίϊ 65 186 Αοο. αὔον (86 γϑὺρ 7αδί 

Ὡδιηϑα. 

(13) δῖδξκο {γδ] πον οἵ ΠΥ βογνδηῖβ, ἕο ἴθ ἀδγ8; δηᾶ οἱ (πο πὶ ρον 8 οὗ 1ἢ6 

τοροῖλ Ὁ] 65 {πΠαὶ γὰ ΠΊΔΥῪ οδῖ, 8ηἃ νγαῖοῦ {Πᾶ| γγὰ ΤλΑῪ ατίηϊκ. 

2, Προγ. ΡΙοὶ οὗ π᾿, 8 48, ὅ. 8 74. η. 9. --- 5, ποῖσ οΥ 71 ργαῳ 

ἐλέδε, ἸπίθΠΒῖν 6, ἷ. 6. ἱπογθαϑίηρ [88 ΘΗΘΓΡῪ οὗ [86 τϑαμαβί. ---- Τἦν δεγυαηίξ, 

᾿. 6. 1Π6 ΒΡΘΑΚΘΣ 0868 {πΠ6 ἐλίγαί ῬΟύβοη Ρ]ΏΓΑΙ, ᾿π ἀθϑοσι δηρ Πἰταβο]  δηπά 

Β1Β ΘΟΙΏΡΔΠΙΟΏ5, ᾿ηΒἰ684 οὗἉ ἴΠ6 ἢγϑὶ ρϑζβοη, μβ. ϑδοἢ τνὰβ ἴγ6 808] τηρᾶθ 

οὗ οουγίρουβ ΔάάΓ685 ἴ0 Βυρογίογβ, δπιοηρ ἰΐ6 ἩΘΌΓΕΒ, Ἰπαβυη ἢ 88 (Π6Υ 
δυνοϊάθά (Π86 86 οὗ 7) δηὰ λοι ἴῃ δ ἄγβββ6β οὗ (ῃ18 παίαγο ; (65. 1 ῃγρθῦ. 
Ρ- 742. --- 7Ζεη. ἄανε, Αος. οὗ {π|6, ὃ 110, 2. Οπ [86 Βρβοίδὶ ᾿τρουῖΐ οὗ ἐδπ, 

566 ΓΕΙΛΒΙΓΚΒ Οἡ Ρ. 20 Ὀ6ΙΟΥ,. --- 55}, ὃ θὅ, 2, 11. απὰ ἰδὲ ἰλοπὶ φῖυε, 

12, 8. 6; Ὧο ἀοβηϊίθ Βυ]6οΐ ἰο (Π6 νοῦ Ὀδίησ τηθη!]οη θα, ᾿ξ ΤΔΥ 6 

τοπαογρᾶ οἰ πον ἴῃ [16 ραϑδβῖνα --ς ἰδέ ἐλογο ὃθ φίυθη, οὐ ἴῃ (Π6 δοίἷνϑ -ς θέ 
δοτης σίσο, 8 154. 8. ὦ. -τ-ο ἸῺ Οὗ, ΟΥ δοηϊθ οὗ, 866 ΤῈΣ. --- ὈΡ ΤΙΙ, 1| ἐλύτισε 

“οισεά, 1. 6. γΘροίδ 68 ἴῃ {π|8 ο,86, βυ 6 ἢ ἃ5 Ῥ186, [6 η{1168, 581845, οἷς. (μοῦ 

Ὀτοδά-οογῃ) ; ὙΠ} (Π6 ἀτίὶς]ς, ὃ 107, π. 1. ὁ. --- ΡΞ δ, 8. 48, 8. 1 ἐλαΐ 

ςου)., αὶ 1δ2. 1. 6. --᾿ ὩΣ ΟΠ 8 (Π6 2 ὈοίοΓΘ ᾿,8 151, 4,οΥ δἶβθ (Πγα 18 

8 οἴδησο οὗ οοηῃϑίγυοίίοη. 10 Ομ 8 ἴῃ Δγί]ο] 6 4150, ἃ8 Ὁ ΠΏ ΘΟΘΘΒΆΓΥ ἴοσ (ἢ 6 
Β8Κ6 οἵ ἀϊδιϊποοη. [ἢ [Π6 ργθοθαϊηρ, ο886, [86 οἾ4558 οἵἉ [6δ(40]6] νϑσοίδ- 



12 Ομαρ. ]. 18.---1δ. 

Ὁ]65 18 δἀνονγίοα ἰο, ὈΥ Θπιρ]ογίηρ {μ6 δτίοἶθ.Ό δΟἢ. ΟΟΟΌΓΣΓΘΗΘΘΒ 88 ἴ0 
(μ6 δὲ ἀῃὰ οπιΐδβδίοη οὗ ἴΠ6 ἀγιῖο]6 θείου ποῦ ηβ ἈΡΡΆΓΕΠΓΥ ἴῃ {Π6 ΕαΙῚΘ 

ῥτγοαϊσαμλθηΐ, ἀγα ποὶ υπίγοαυδηΐ ; 866 ΕΒ. 104:18. 10:18. 107: 4. 114: 

4, 6. 117:1. 118: 8, 9. 121: 6. 128: 4, εἰς. 

(18) Απὰ ἴαὶ οἂγ σουπηίΐδπαπος πᾷ ἴΠ6 οουπίοπδηςα οὔ ἢ τουηρ' ἰΔ 48 ΜἘΟ οδὶ [86 

ἀο]οδία νἱδηά5 οἵ τη6 Κίηρ Ὀ6 ἱπβροοϊοα Βοΐοσε ἴπθο, δῃὰ δοσογάϊῃρ' ἴο τπαὶ τπου ἘΠ δ]: 

860, 68] ΠῚ ΤΏΥ ΒΟσυ Δ Π(8. 

Ἴδη), ΝΙΊΡΆ. Πωροτῇ. οἵ πὰ ; ρίμγ., Ὀδοδυδβα ΒΟΙΒ Ἀ55 7 δηὰ (86 [0]- 
᾿Ἰονίπρ ΓΙ 9. ἀγα [Π6 ΒΌΒ]Θοίβ οὗ {π6 σεσῦ. Ῥ]δΐΠΙῪ ὑπδλ "19 15 βίπρ. ἴῃ Ὀοἢ 

6Ά868, 891,9. ΤΏ Π Ὀοίογα Ὀοϑδ 15 ἃ τοϊδνθ ἀθιηοηβί γα νυ 6 τς «σἦο, 

8 107 (δὲ {π6 Βαρὶπηΐηρ). -- ΓΕ ΡΟ ὙΣΣΞῚ» ποῦ (Ὑ1|}} τασδὶ ἰγβῃβδίοσθ), αϑ 

ἐἰ δλαῖϊ δοοηι σοοά (ϑερί. καϑὼς ἐὰν θέλῃς), Ὀυϊ ἀοοοτάϊπρ ἰο ἐλαί ισλϊοῦ 
ἐλοιι πιαγοβί 866, ἱ. 6. δοοογάϊηρ ἰο ουῦ ἀρρϑᾶγδῆςθ. 80 Τποοἀοιίοῃ : καὶ 

καϑὼς ἐὰν ἴδῃς. ὙΠῸ θπ4] γον 6] Πεσα ἰῃ πϑπτὶ (75ογθ, ἀπά ποῖ (ἢ 6 ποῦ- 
ΤῊ Δ] Θεσλοῖ), 18 ΡΙαἴηϊν αἴθ (ἢ6 δηδίορυ οὗ ἴη6 Αγδηβδϑδῃ, ὃ 7 4. ἢ. 17. -- 
ΤΠ τ τιδ, 88 ἴῃ ν. 12. 

(14) Απὰ Πα ποαγκοποὰ ἴὸ ᾿Ἰπόσῃ ἴῃ σαβροοῖ ἰο {Π|8 τηδίϊοσ, δηὰ ἢς πιδᾶθ {τ|6] οὗ 

ποῖ ἴθη ἀλγ8. 

1π ἼΞῈ5, {πΠ6 ἀγίϊςο]θ '8 80 βρβοῖῆς {πὶ 11 ἀρργοόβδοῖθβ ΨΘΥΥ 96 8Γ ἴο {86 

ἀδιηοπβίγαινα;; 88 ἴῃ ἘΪΠΠ. --- ΤΊ ἀδπιοηβί. ΓΣΓῚ ΤΘΠἀ6Γ5. 8111} ΠΏΟΓΘ Ἰἢ- 

ἰθηβῖνο ἴῃ Βραοοϊ βοδίίοη. --- Ἐῷ35, ὃ 74, η. 19, ῬΙ6] Ἰτηροτῖ, οὗ πῸ» ὙΠῈ 
ϑυίῆχ. 

(15) Απᾶ δῇογ (Π6 οἱοβα οὔ ἰὴ ἄδυβ ἐμοῖν σοππίοπδησα Βρροδγοὰ δγογ, δηὰᾶ [ἸΠῸῪ 

Ὑγ0Τ] ΛᾺΠ]ΟΥ ἴῃ β 68}, [ΠΔῃ δ] τι6 18. ὙΠῸ αἴὸ 1Π|6 ἀο]ίοαῖς υἱαπὰβ οὔ {}|6 Κπρ. 

ὈΣΙῸ 88 ἴῃ ν. ὅ. 11 ἐδθ σμείτις ΟἿ) Δ ἃ 80 10 ΤΏΔΥ πηθδῃ ρατί ΟΥ ρογίϊοπ 

88 ἴῃ ν. 2, ΟΥ 6πα,, οἶοδε, 88 ἴῃ ν. ὅ ἀηὰ ἴοσθ. Τμδ ἕδη. δπαϊηρ Ὁ-- [88 ἃ 

αιμοίβ ἱτητηυ δ ]6 ; ὃ 79. ἡ. 2. ὁ. ὃ 84. Ν. 18, ασὶ!. ἴῃ Ὁ οὔ 6 ἃ 85 Ὀ6- 

ἴοτο ἴῃ ν. ὅ. --- ΤΙΝ 9, Βηρ. (ἈΠ 50 4180 {Π|6 δι 10] 6οἱ οὔ (Π15 νδῦ, ν]Ζ. (6 [0]- 
Ἰονῖηρ ΓΤ 2.  ΠΙΟἢ [Π6 βίηρ, 51 Ὀ]αἸ Π]Ὺ 51100}85), 10 δλοισοα ἐἰδο τες ἃρ- 

Ῥθᾶγθαὰ. 3 ἼΝΞῚ, 8. 110, 2. ΤῊδ ργοπουπ ἘΠῚ ἐλον τσογα (8. 119, 2), 

18 ἱπιρ] 16 Π6γ6 δῇς “ἘΞ, πὰ βϑϑπὴβ ἴο Ὀ6 οὔ ἰ6ἃ ὈΘόδυδβα ἴΠπ6 ργθοθά- 

ἴηρ' ΠΟ 85 1ΐ,) Δη4 80 1ἱ τηΐρ ἢ ΘΒ} Υ ὍΘ ΒΡ] 16. “ΝΛῚΞ Π|ι ,αὐ; [86 
ΤΏΟΤΒ ΘΟΙΉΘΪΥ τηοᾶς οὗ ΘΧΡΓΘββίοη ἈΠΊΟΠΡ 08 ΘΙ Ρ]ΟΥΒ ζμμεΐ, ᾿π 5 οἢ) ΟΆ868. 
Ι αν ἰγαηβίαίθα ἡμεΐΐου, θθσδῦβα {Π6 12 ὙΠ οἢ [Ό]]ον 8, δον (Πδὲ (Π6 

δα]δοίνα 15 ἴο Ὀ6 υηἀεογβίοοα ἴῃ [Π6 εοπιραγαίνο Β6ηβο, ὃ. 117,1. ΤΊν8 1ῃ- 
ἤποηςο οἵ 12 δχίθηαβ ὕ8ῸΚ αἶβο ἴο 312, 8η4 50 γ7ὕ6 ΤΙΩΔΥ ἰγϑηβίαία ζαΐτγοτ. 

Τῆς Ῥαγί. ἘΠΡΞΝΤΙ ΔΡΡτΟρτί δου ἀθηοίθβ οοπέϊπειοα δοίίοτ, δπα ϑυο ἢ ἃ 
Ῥασί. 18 οὗ ΔΠΥ ἴθῆβδθ ἀδθιηδηάθα Ὀγ (Π6 οοῃίοχί ; ὃ 18], 1. 
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(16) Απιὶ Μοίυθαν ἴοοῖκ ἄνγαν {πεῖν ἀο] οἱοαΒ νἰδηᾶβ δι ἢ τνῖπθ ἢ Ιοἢ (ΠΟΥ ἀγα κ, 
δηὰ σατο [1 θπὶ γερο ίθ Ὁ] 65. 

9), Ῥατί. Ξξεα {Π6 1 αἱ. Ἱπηροτῆ, ἤθη οἰ ποᾶ (85 ἤ6γθ) τὴ ππσι, 8.18], 
2. 6; ἰοοῖξ αἰσαψ, τεπιουθά, Τ,6Χ. 5. γ. 2. ἀ. --- ὈΓΙΆΤΙΘῸ, 11. ἐλ τοῖπο Οὗ ἐλεῖν' 

ἀγίπκίησ ; δὶηρ. 88 Ὀεΐοτγα. ---- Ἰ09. 86. δὲὉ5 δῦονβ, ΓΙΝΤῚ Ὀοίηρ' ἐτηρ! 64, ἀ6- 

ποίϊηρ σοῃεϊπυθα οΥ Γοροαίθα δοίίοη ἴῃ (Π6 ραβδί, πα ([ἢ6 ατθοκ δπά 1,αἰΐη 
Πωαροτίοεί. 

(17) Απὰ τῆοβ6 ἴουγν ᾿Δ48 --- ἴο [Π6πὶ αοὦ σαν Κπον]οᾶρο δηὰ ἱπί] Πἰσοπος ἴῃ 

ἜΥΟΤῪ ἰςἰ πὰ οὔ]δαγηΐπρ δηὰ νυϊβάοπι ; πηοιθονεῦ, δ ηἶοὶ ππηάογβίοο ον γΥ ἰἰηὰ οὔ ν βίο 
δηὰ ἀγθδπι8. 

ἩΦΘΌ. 11. 4: ο ἐλοδο ἰαάξ, (δὲ 7017 οΥ ἑλοηι, Ὀδὶπρ ἴῃ (6 σ.86 δῦϑβ. μοα ; 

8142,2. ὈΏΣΣΣΝ, 5118,]1. ο, ἰῃ δρροβιιοη δθγα τ ἢ [6 ργθοραϊηρ πουη, 

δηὰ οροχοροίίοαὶ. ὅ866 [Π6 Π|κ6 σοηβίγι ἢ οὗὨἉ [86 ὨΌΠΊΘΓΑΙ ἱη ΕΖΟΚ. 1 

8, 10. 10: 10,12. --- Ἐπ, πῇ. ΗΙρΙ. πορείπαδοσηδ, Ἰ. 6. ι 18 υ864 ἢΘΓΘ 
88 ἃ ΠΟΙ ἴῃ ἴΠ6 Αοα. 8 128, 1. --- ἼΣῸ ἰραγπΐησ, Ββε6 ν. 4. Α8 1 ἢδ8 ΠῸ 
ἉΓΊΪοἾα, ἀηά 18 ργεοθάθα Ὀγ 52, [Π6 ψ 016 ρῆιγαββ ἀδθδβίρῃβίθβ ευογῳ ἐπα οΥ 

ἰδαγηίπφ. --- ΓΙΌΞΤΙ 88 ἴῃ γ. 4. δ 3511, {Π6 Καν ΠΕΓΘ βίδη 48 ὈΘΙΌΓΘ ἃ οἴδαβθ 
ἀεὶ σηδίίης βοπια οοπέγαϑβί οΥ αὐδίτποίϊοη, ᾿]ιῖο ἢ 18 αἾ80 ἐπα ρ] 6 ἃ ἰῃ ουν Επρ- 

᾿ἰβ} πιογθοῦοῦ, ἷ. 6. ΒΟΙΠΘΙ ΠΡ ΤΏΟΓΘ ΤΥ ὃ βΒαϊὰ οὗὁἨ Ὠδηΐδὶ, τγῃο 18 Π6 ΓΘ 
ἀἰδιϊησυϊϑηῃθα ἔτοστα ἢἷ8. δ! ]ονστΒ ὈΥ βοῖηθ δι  οπ 4] οπαονσηθπί. --- ἸἼ2Π 

(Η!Ρ}.), διἐδουρῖ 1 Βὰ8 οἴῃ ἃ εαπϑδαίν Β6η86 -ε- ἐφαοῆ, ᾿ηδίχιιοί, Ἰ. 6. 

ἸΏΔΚ6 ἴο Κηον, ἤογο, ἴκὸ ΚΚβ], τηϑϑῃβ δοιυϊέ, ὑγιοϊϊοαϊξἑ ; Β66 ἰπ 1,6χ. 

ΝΟΑΥΪΥ (Π6 Θχδοὶ Β6η86 18 σίνϑη ἴῃ {86 νϑσείοῃ αῦονθ.0 Τθδ τηϑδηϊηρ ἰ5, 
(λα: ΤϑΔΏ 16] νγ88 8Δ0]6 ἴἰο ἀΐδβοθσγι οὐ αἰδίϊπσι δῆ ((6 Ῥγοροὺ β6ηβα οὗ 113) 

(86 παροσί οὗ δυοσυ Κὶπά οἵ νἱβίοῃ δηὰ οἵ ἀγϑδῃηλϑ; θαυὺ δοοοτάϊησ ἴο Ποῦ. 

ὨΒΑσΘ, ΠῚ 18. ΔΡΡΙ]ΙΘ4 ΟΗΪΥ ἰο ἃ φγορλείϊος υἱδίοπ αἰνΊ ΠΕ] Βθηΐ, ἱ. 6. [0 

βοιῃθ(ξηρ᾽ Β66ῃ ἴῃ 8 ΚΙπά οὗ Βα ρεγῃδίυγαὶ ΘΟ ΒΥ ; οοτῖρ. Ώδη. 8:1, 2,18. 
9:24, τοϑπι, οὐ [Π6 Οἴ ΒΟῈΓ μ8η 4, ΤΩΔῪ οὗ 1186] τηϑβδῃ απν ἀπά οΥ ἀἄγέαπε ; 
δὰΐ 118 οΘοπηφοίίοη ΠΘΓΘ 1 ἩΠΓῚ ΒΏοΒ 1ἰ ἰο 86 ἴῃ Ἰηἰοηίίοη οὗ (Π6 ὙΥΠΘΥ 

ἴο ᾿πο]υ δα ΟὨΪΥ δυο ἀγθϑπ8 88 ἃγὸ οὗ ([ἢ6 {ΠΚ6 σΠδγδοίον τὴ ἢ ργόρθοῖϊο 
Υἱβίοπα. Φδοοῦβ ἄγϑδιη, ἅἀὑϑη. 28: 12---16; Φοβορἢ ΒΒ ἀγθδπιβ, (θη. 87: 
ὅ---11; ῬθΑσβοῦ Β ἄγοϑῃ, (θη. 41:1 Ε6α.; [86 ἄγοϑιι οὗἩ [86 Μ|ΙΑ ΔΗ 5} 

80 ἰιάϊοσ, Φυάνσ. 7: 18---1ἰὅ ; ΝΕΡΟΠΠΔάΠ6ΖΖΑΓ Β ἴῃ Ώδηῃ. 1].. 'ν. ; 416} 8 ἴῃ 

Ῥδη. νἱϊ. οἴο. ; 8661 ἰο Ὀ6 8}} οὗ (86 ομαγαοίοσ ἤδγθ ᾿Ἰπἰθηάθα, ΤΠ6 866 ῃ)- 
ἴηρ νἱβίοῃϑβ οὗ ἃ ἀἰβογάογοὰ Ὀγαΐπ, οὐ ἴμ6 πρίν ΔΠα ογαϊ ΠΆΓῪ ἀγθδΠῚ8 

αὶ ργοσβθα πλ ΓΟ ἤομ ἃ ἀἰβίυτθαα 58ίδίβ οὗ (ῃ8 ῬἈγβ10Ά] βγβίθπι, σδη- 
ποῖ ΡΓΟΡΟΙΥ ὃ Βυρροβαά ἴο οοῖμθ ὙἹ ΐη [Π6 ΤΙ ΟἾΒ ἀθδῖρῃ ; ἴον 818 

που]ὰ Ὀ6 ΣΘΓΘΙΥ ἴο Θοηραγτα ᾿βηΐ8ὶ τὴ ἐμ6 ὀνειροσκόπος οΥ ὀνειρό- 
φαντος οὗ ἴμ6 Βοδίμθη, δηά {πογείογο 10 σου] ποὶ θα ἴδ᾽. δηγιπίηρ οὗ ἴτὰ- 

Ῥογίδιοο ἴῃ οὶ μ18 γουηρ ἩΘΌΓΘΝν Θχοθοάρα ᾿18 οοτηρδπίοηβ. ΝῸΓ 
2 

-πΝ 



14 ΟἨΉΔΑΡ. 1. 18. 

σ8η 1 6 βαϊὰ (δαὶ (6 ΗΘ ῦτονβ, ῆο εο οἵδῃ δρρ6Ὰ] ἰο {πε υρίνο, υη- 
ΒΕ Βίδ 118], ἀπ (ΥὙἹΠϊηρ ΘΠΑγβοίοσ οὗ ΟΥΓΪΠΑΓῪ ἀγθδγηβ, ἀϊὰ ποὶ ἀϊβιηρυ 58 

θεούνγθοη [6 πὶ δηα δυο Οἤ68 88 6 σοπίοχὶ Ὀ]48 ὺ8 ἴο Βυρροβα ἰπ [86 

Ῥταβθηΐ ο886. ἸἿΠῚ ἰ8. δοπιοίλίτσ δοεπι ὉΥ ἴδ τηϊηά ἐν ἐχστάσει, ἩΠΘΙΠΟΓ 
ἴῃ ἃ β]εδρὶπρ οὐ δκῖπρ σοπαϊίοη οὗἩ (86 Ὀοάγ ; ν᾽ }}}]16 Οἴϑτι 8 βοπμθι ῃΐην 

σι ]οἢ) (86 τη σοποοῖνοβ, 8116 [ῃ6 ὈΟΟῪ ἰ8 5166 Ρ; δῃὰ ἴῃ οδ868 [ἰκ6 

(μδὶ Ὀοίογα 8, δβοιμθί ῃΐηρ ςοποοὶνϑα οὗὨ ὉΥ νἱγίυθ οἵ τ ργθββ 08 ἔγοτι ἃ 
ΒΌΡΟΤΙΟΓ ΡΟΥΤΘΓ. 

Ιη τον οννηρ [Πα ἀἰβοϊοβιγοβ τηδὰθ ὈΥ ἴδ παγγαι να οοηϊαϊποὰ ἴῃ υβ. ]2--- "7, ἴἢ 

ΒΘΘΙῚΒ Ρἰαἰη, (Πδὶ τ 6 ἩτῖΤοΥ πησδηϊ ἴὸ Ἔχ ἢ 1 τ[Π6 (ὨγἹνίηρ 5ιδῖς οὗ τῆς Ἰαὰ5 ἀροπ τῃοῖγ 

δἰοπᾶον ἀϊοῖ, 88 ἃ βρϑοὶδὶ ὨὈϊοαβίησ οὗ Ῥγονίοποα ἃροη {Ποὶγ ρίοιιβ τρβοίμἑϊοπ; ἴου 809, ἰῇ 

Ὑἱον οὔ ἢ 6 Μοϑβαῖς ργοβουριυίοπβ, 11 νοῦ ἃ κοοπὶ ἴΠδὲ Ὁ Οὐρὶ τὸ δ6 οΔ]]ο ἃ. Υ̓οι 1 ᾿ς 

ποῖ σογίδίη {π8||}}0 ἩΥΓΙΤΟΓ πιο 8. {ποὶγ (τ το 6 τορσαγ δὰ ὃν ἢῚ8 ΓΟΔάΟΓΒ 85 δι ΓΟ 

πιϊγασιίοια. (ΟΥ̓ ΔΙΉΪΥ ἰπ ἃ οἰ πιϑῖα 80 οχοοϑβίνον Ποῖ 88 {πὶ οἵ Βϑ νίο, ἃ νορ 8 ]6 
ὁϊοῖ, (ΟΥ̓ ΠΙΔΏΥ ΠΊΟΠΙἢ 5 ἴῃ [ΠἸ6 γοδγ, σου ὰ Ὀ6 ὈοΙοΓ δἀδρίοα ἴο οσολβίοῃ ἤδίττιο58 οὗ 

σουηίθηδηος ἀπαὰ ἔα] Ππ058 οἵ ἤοβῆ, [π8ῃ ἃ ἰαχυτγίοιϑ ἀἸοῖ οὗἨ ναγοῦβ ΠΙρὮΪΥ βοδβοηρὰ 

τΤὰεΔ58. Τ|ιδῖ (ῃ5 (οά οὗ μδαγνρη γειοαγαε ἴῃς Ρἱου 9 γοβοϊατίοη δηὰ (Π 6 μογεονοηπα 
ΔΌΞποςς οὗ πὸ Φον Ἐἢ Ἰαἀ5, 1105 ρου τΠ 6 ἔκος ΟΥ̓ ΤΠ} 5 παγταῖΐνο ; απ 1}}15 8. ἃ ἰγυ ἢ 
δἀαρίοα ἴο πιδοαϊ δαἀπηοηϊ ἴοη, Βροοῖϑ!}ν τὸ (Ὡ6 ὅθ 8 ψηὸ ἄν εὶς διηοης ἴΠπΠ6 ΠοδῖἤΘΏ, 

δηὰ ᾿ΟΓΟ ὑπάογ Βίγοηρ ᾿Ο τ Ρ[ΔΙΪΟΠΒ [0 ἸΣΆΠΕΖΤΟΒΒ (ἢ. Μοδδὶς ἰανϑ. Τῇ6 ΠΟΘΙ ΟΣ 

8δη4 ΟΧΙΓΔΟΓΟΙΏΆΓΥ ΡΟΊΨΟΓΜ, ΠΊΟΝΙ τ σα οοπίογτοα ΠρΟῚ 1096 τοῦσης Ηδοῦτοννβ, ὅτ 

Ῥ δορά 'π 886} ἃ ᾿ἰμἢϊ, 88 ἴο 5ῃονν τἢδι {Ποὶγ ροσυ αν οἰ 8. τοτα [ἢ 6 σΟΠΒοαθοπος οὗ 

τποῖτ Ρίουϑ τοβοϊατίου δηα ΓΤ 658. 

(18) Απὰ δι το οπά οὔ τ ἄλγε, ἤθη τῆς Κἰηρ᾽ Πα οοτησηδηδοα ἴο ὑσοξοπὶ [ἢ 6Π|. 

16 ἀϊὰ 1.6 οὨϊοῦ οἵ (6 δα πα δ ργοβοηῖς {Ππ6πὶ Ὀείογο ΝΟ ΟΠ ΠΟ ΖΖΑΓ. 

ἘΣ Ξε ΧΡ ἸῺ», ΠΑΡ᾿. ἴογία θεΐηρ ὁπ 64 ᾿ῃ 16 Ῥ; 866 ὑπᾶον ν.ἕ 2. 
Οὐεβθηΐυβ (ἴῃ 1,6 Χ.) 88 γ5 {Π8| 12 Ξξα Ὁ 12, ΔΠἃ τῃόγθονϑγ {Παὶ ἴΐ 18 δαυϊνα- 

Ἰθπί ἴο 12 ἴῃ βρη! βολίίοη. ἘῸΓ βυρβίρδησα 1}}8 18 γα ; ἴθ᾽ 12 δπά Ὁ ῬοΙἢ 

ΓΘ υ864, δαρατγαίοϊυ, ἴο τηᾶτκ (86 ἐογηιίπιδ α φιο Οὔ Ἶπλ6, ἀπ ψ ἢ θη σομδ᾽ηοὰ 
1Π6 Μοῦ] βθοῖὰ ἰο ἢν 6 ΠΊΡΓΘΙΥ 8ῃ δυρτηοηίοα ἴοτεθ.0 Μοτζα τῃϊηυίεἶγ 

δχδηἰηθα, μούγανοῦ, Ὁ τες αὐ ἃ ῬΑ συ ]ΑΓ {π|6, 1. 6. [Π6 {6 ἴηι τ ΒΊΟΝ (ἢ 15 
ΟΥ (μα 18 ἄοηθ; ὙΔ216 9 τλᾶγκβ ἴῃ ἐεγηιῖπιδ οσα ΠΟ ἢ οΠη6 ὈΘρπᾶ ἴο 
οουπὶ (ἢ 6 ἀοίηρ. δ το] οοπδίἀογθᾶ, (ἢ οομα δ᾽ πϑοη 85 ἀη] 68 1Π6 ἴνγο 
146845 οἵ αὐ αηὰ ϑοηι. 1Τὴϊ. νὰ παῖρῃΐ ἰγαηβίδίο (8: αὐ ὥΦοπι {δὲ οἶοδο, 

'. 6. αἱ 16 ἔπηθ ἴτοιη το ἢ (86 οἸο56 18 ΓδοΚοηθα, Ι͂η ν. ὅ δρονο, 88 

ΒΒΙΏ6 ΜΟΓΑ οσουγθ Ποὺ (Π6 Ὁ. [0 18 ΘΒΒΥ, ΠΟΎΘΥΟΓ, ἰο 866 {μαὶ [6 Ὁ 
ἴῃ ἴΠ6 ργθβϑηΐ οβ86 ρίνοβ δά! οηαὶ 510 τ  ΠΟΔΠΟΥ͂ ἰο [Π6 ΘΧΡΓΕΘΒΘΊΟΗ. --- 

Ἔδν τολοη, Δ8. οἴθη θἰβθυνθ γα, 1. 6. ἴῃ τολ᾽οἢ ἐΐπιο, ἴῃ το]αἰοη ἴο ἴΠ6 ΡΓ6- 

οοαϊηρ ἀοβἰρηδίίοηῃ οὗ {1π|6. ---- "ὮΝ λαά οοπιπιαπαρα, 866 ἴῃ νυ. 8 ἴογ (δΐ8 

Β6η86, πᾷ ἴον Ῥ]υρετῇ, 8 124, 2. --- ὈΝΊΞΝ, ἐλόη ὄγοισλέ ἦτ ἰδλεηι, (τατητα. 

Ρ. 99, 24 ρατ. οοῃρ. ὃ 152. Β. 1. 1ὺ ἴΒ ἴῃ τ1π6 Ιπιροτῆ. ἴοσλ τ 1Π6 

5.8] βυ 8. Ὁ-; οὐ (86 οἵα μβαπᾶ, (86 ῥγθοθαϊηρ ἱπῆ (ΔΡΡΑΓΘΏΙΪΥ οὗ 



ΟΒ.Α». 1. 19, 20. 1ὅ 

ἴπ6 {Ππὸ ἴοττα) ἰβδῖκθβ [Π6 βυβῇ Ὁ--, 866 Ῥᾶσ, οὗ 1ηΐ, Ρ. 292. ΤΊι686 8υΐς- 
ἤχοβ τοῖδσ ἢοὶ Δ ΓΟΪΥ ἴοὸ ϑδη 16] δηὰ [ἷ8β ἰγθ 6 μαγ συ αν ἔγιθπά", Ὀὰΐ ἴο 
411 τπΠ6 Φον ἢ δὰβ (866 ἴῃ ν. 19) ψνῃοῦλ {πμ6 Κίῃρ δὰ οτὶρίη }]} } οοπλ- 
τηδηἀρα ἴο δβεἰθοῖ ; 8686 Υ8. ὃ δηά θ, ψβῖοἢ βου ὑπαὶ (Π6Γ6 γογθ οἴ  .8 
δαβίἀθβ 1π686. ὙἼΒ δυθβοααυδηὶ ἀἰβιϊποιίοη (μδὲ 84 Ὀδδη τηδάθ, νγαβ 186 

ὙΟΥΚ οὗ ΑβῆρεμδΖ δηὰ [ν6 βυθογαϊηδίθ, δῃηα νν88 ποὶ οὐ ρίῃδ! νυ σοαυϊγοά 
Ὀγ ἴδ Κιηρ. 

(19) Δπά Ὧδε Κίηρ' οοπιτηποᾶ υνἱἶϊ τ στὰ, δηα το να ποί Τὐυπᾶ, ἀπιοπρ τΠ 6 Πὶ 

ΑἸ]. 1Π6 Κο τὸ Πδηΐο!, Ηππαηίδι, ΜΊςἢ 86), δὰ ΑΖϑτα] ; δηά {πον βἰοοά ἰῃ ν δἰτης 

Ὀείοτε τπ6 Κίηρς. 

ἘΣ 2 Ν5,, ἐλόγδ τοαβ ποί ζουιιπα, ἰτρεγ8., ὃ 184, 2. --- ἘΞΞῸ , “Ὁ, οι οὐ, 

6ΓῈ ξα. σπιοη, 85 τ πάθγοὰ δῦονθ. ΤῊΘ Ὁ-- ΡἰδΙ ΠΥ γϑ]αίοβ ἴὸ [ῃ6 ψ}80Ϊ6 
ξΠοΙηρδηΥ οἵὗὁἨ ΗἩρῦγον 188, 88 τηεπι]οηθα δ Ρονο. --- 3 ἐλά ἐλ ἰο, ῬτΕΡ., 

βΒ66 ὃ 15], ὃ. Κ, Το Κίπο, ὈΥ Β15 οὐ ῬΘΥΓΕΟΏΑ] οχϑπηιηδίίοη, χορ ὕΡοὴ 

186 ὙΘΡῪ Ἰπα ν] 0.815 ἃ8 18 ρογβοηδὶ νναἰΐοσβ, ποσὰ Ῥτονίάθποα ᾿ιδα ἀ18- 
ὑπσυ θη ὈΥ ῥΘου ΑΓ ρΙ 8 ἡ ἰοἢ το ποσοά {Πεπὶ Ξυρουῖοσ ἴο {Π6 ΟἾΠΟΣ 
σΠΠ]άγθη. 

(20) Απά 4858 το δνυδυυιπίηρ [πο ἢ τγγ88] τη δῖον οὐἁὨ ᾿πιο ] Π ζοπὶ απ ἰεάοπι, σοποογηϊης 

τῆ ἢ τς Κίς τδᾶὰς ἱπααὶγν οὗἉἩ {ἢ π|, 6 ἰουηὰ τἢεηὶ (0ἢ {᾿Π|68 ΒΌΡΟΤΙΟΣ ἴο 4}1 186 
δϑιτο δογίθεβ [4π4] 1π6 δης  δηϊοῦβ ὙΠῸ τοῦθ ἴῃ 8]} 18. κί χάοπι. 

5 15 ποῖ ἰῃ ἴΠ6 οοῃβί. ἤογα, Ὀυΐ ἴῃ ἴ[ἢ6 οδ86 δϑβοϊυίθ ; ἴον ἰδ οοῃϑῖ. 

που]ὰ ἀοπιδηὰ ἃ βῃοσγὶ γον], 89 (ὐϊ). 35, οἵα.» 15 ἴῃ δρροβίἴοη ἢ 59 

Δη ΘἜΧΘΟρΕΟΑ] οὗἩ ἴ. ὙΠ ΗΘ. οπιϊίβ, ἃ8 σθσῪ οἴδη, ἰῃ6 Ὁῶδπ, ἢ ὶς ἢ 

ποῦ ἃ πιακα (ἢ 6 βΘ6 ΟΠ οἶδυβθ 4 τοίαί γε 0Π.6, δηά ἸαΙοΟτ δ 08} ρτοίδυα 
βί 0 ]6 δρροϑιοη. 1,11. [Π6 βοοοηά οἰδυδα τΓιη5 (88 : πιαίίεν' ΟΥ̓ ισϊδάοηι 

οὔ ἐπιεϊϊέφεησο οὐ οἔ ἀϊδίζησιίδλῖπφ. Βαϊ ἈΏΞΙΙ 18 ρυϊ 88 οοπδί. ὈΘΙΌΤΘ ΓΙΡΣ, 
πα (ἢ 6 Ἰα 6 Γ αυ4}}ἢ 65 [Π6 ἰοττηοῦ ὮὉῪ ἰακίηρ {π6 ῥἴαςθ οἵ δη τἀϊεοίίνε, 

8104,1. Ἐὸγ [Π8 τηϑϑδηϊηρ οὗ ΓΙΏΘΓΙ, 566 ἴῃ ν. 4; δηᾶ ζ)} 806 οἰ ΗΟ Ά}}Υ 
ΔΡΡΙ168 ἴο {ππῸ ἀἐδοογπίης πὰ αἰδογοίυε ροννοῦβ οὗ 1Π6 τηϊηά, 1. 6. ἴο 8086 

ΡΟΊΥΟΓΒ ὙΒΙΟἢ Τηλῖκα ἀἰδβυϊ ποιοπ8 Ὀείσσοοη ἀἰθδγθης (Ὠΐηρϑ, δηά (ἢ8 8Γ- 

τίνα δἱ ϑΟσΊγϑοΟΥ οἵ Κπονϊθᾶρο. ΒΥ βαραγδαίϊπρ ἴπ686 ἔντὸ νογάβ, δπὰ 
Ρυξίηρ απά Ὀείνγθοη {Π6π|, (88 ΠΘΑΙΙῪ 411 [Π6 νϑυβίοῃβ 40), ἴΠ6 ᾿πι ΒΥ 

οὔ π6 ἀδβου οι ΠΘΓΘ 15 ἀοϑιγογοᾶ ; ἴον [Π6 ὙΓΙΘΓ Τηθδη8 ἴο ΟΠΑΓΘΟΙΘΓΙΖΘ 

(πὸ Ὠρσοϑὲ ἄορταθ οὗ δουΐο ἀἰβοογημπηθηΐ ἴῃ τηϑίίο ΓΒ δὈϑίγαβο δηὰ αἰ] υΪ. 
Ἔϑες 185. ΡΓΟΡΘΙΙΥ (Π6 Αος. ρονογπθα ὉΥ ὥ3, Ὀυϊ 1 Βαγα οοηίογπιμϑα (Π6 

ἰΓΑ ΠΑ] ΒΕ Οἢ ΤΉΟΤΟ ἴο ΟἿΣ Πρ] 8 ἰάϊοτα, ὈΥ ἱπ γοάυσίηρ, ἃ ργαροβιοη Ὀ6- 
ἴογε ἰἰ. --- ὈΝ ΣΌΝ, ἢ 8 Καῦὺ εοη86ο. ὈΘίοΓα 8Δη αὔέεγ-οἴαιιδε οὐ Ὁροάοβῖϑ; 
1, χ. ]. 6. ατγαρζηη). ρ. 238. ββοοῃά Ν. Β. α. Τῆι ὁ πλῖσῃν Ὀ6 γεηάογρα 80; 

Ὀυϊ οὔὖν ἰάϊοτη ΓΑΙΠ6Γ γο)θοῖβ Βα οἢ ἃ οοηδβίγαοιίοη, πα οἴ δ ΔΠΥ͂ ρΑΓΊΙΟυΪ Δ 
εἰρη οὗ (86 ΘΔρο(ορίβ. -- 765 {ἰη168, ΤᾺ τας ρματγίδ, ρογίζοπδ, ᾳυδϑὶ λαπα  μἶϑ. 
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ΤῊ8. ΜΘ ΘΧΡΓΘΒΒ ΟΥ̓ [Π6 ποΓά ἐΐηιε8. ὃδ5 11|. αδοῦδ τες δ ροΥ ΟΥ̓ 0. --- 
ϑαογοά βογίδεβ, ὈΛΘΌ ΤΑ, ΠΚ6 ἴἰο [86 γραμματεῖς οὗ 16 Ν. Τορι. 1ὸ 
βΒ6ϑιη8 δυϊάβηϊ {πα [Π6 ννογὰ 18 ὕτῸπὶ ΤΊ δέψίβ Οὐ ρη, ὙΠ} 1Π| ἴοτταδ 
εἶνο Ὡ-: , 89 ἴῃ ἰπιχα- ἴγοτα ΠΏ, δηάᾶ (6 ἴκ6. 80 ρεπεπιθπ που ]Ἱὰ μ6 8 

Ἰΐξογαὶ ἰγαηβϑ]αιίοη. [11 ἀθϑίσπαίθβϑ, μβοόσσανογ, ἰπο86 80 6 γ Ὀπδίοα ὙΠῈ 

ὈοΟΚΒ ἀπά τυ ηρ, ἀπα 5.116 ἴῃ ΤΠ6 πὰ ; δηᾶ ἀεδβίριδίοβ ργοδί5 ΟΥ δαογοα 

ϑδογῖδο8, Ὀδοδαδα ᾿Πογαία γα ννὰ8 σοηῇποα αἰσηοϑί ΘΠ Γ Ϊν ἰο δυο. Τὸ 46- 
τῖνο { ἴΤῸπὶ ὉΠ ΔΠΔ ἘΠῚ, ΟΥ̓ 0 ρῸ ἰο {Π|6 Ῥαγβίϑῃ, 88 βϑοῖιθ ἴδνα ἀοῃ6 

(8ε6 [μ6χΧ.}, 866 18 ἴο ὃ6 [ἀγ-[οἰοΠοα. Τ]6 νογὰ ὁοοῦτβ οὔφη ἱπ θη. δπᾶ 
Εχ. (8686 1.6χ.); δηᾶ {πογοίογα ἃ “εογδίαπ οτὶρίη 15 αὐ] ᾿Π ΡΓΟΌΔΌΙΘ. ---- 

ὈΣΈΝΠ, ἐλ ἐπολαπίεγβ, ἈΒΥ πάϊς, Ἰ. 6. τ] πουϊ ΔΠΥ Ἷ (οΟὨ) αποίΊ0 1) ὈΘΙΌΓΘ 
ἴ. [8 10 'ῃ ἀρροϑιἕοη, ᾿[πΠογοίογο, ν πὶ [Π6 ργθοοαϊηρ πογὰ ἢ ΤᾺ 5 οἰγουπι- 

βίδησο ἰοοκβ γαῖ μον 6 1; Ὀυΐ ἃ σοΙραγίβοη οὔ [Π6 ὑξαρα οὗὨ {18 ττιίο Ὁ 

885 [0 {Π6. Οπλ!Β8 0 οὗ 3.) 85 Ὑγ6}} 48 1π6 πδίυγα οὗ [86 6886, ΓΑΙ Β6Γ 1688 8 

ἰο ἀουδθὲ ἰπ τοϑρθοὶ ἰο Δρροβί(οη, σοΏρ. ὅ: 1ὅ, Πα 8]50 2: 27, 4δ, ΠΘΣΘ 

ΒΟΏ10 ἴΟ0Γ ΟΥ̓ ἥνς αἰ βοσγθηΐ ποὰῃβ γα στουραὰ ἰορείμογ, Ποὺ ϊ ΔΠΥ͂ σ0η- 
7μποίζοη Ὀοίπθθῃ ἴθ. 811}1, αρροδιξίοπ ταὶσ μὰ 6 δάπιοα ὑπογρ, 1 
λδῃ. 2: 2 ἀϊὰά ποὶ ἀδοϊὰβ αρδίηδβί 11, ἔου ἴποσὸ {Π6 ἵνχὸ ΨΟΓᾺΒ Ὀ] ΔΙ ΠΪΥ θοϊοην 

ἴο ἵνγο αἰ γθηί Ὁ148868. 866 οῃ 2: 2. 
Τῆδ πυθογῦ ἐδ ΝΠ Οἢ 18 αβϑοοίαιθα ἱπ (Π}8 σοῦβα ΜΠ ΓΤ ἐὐπιθ8 ΟΥ 

γογίϊοηξδ, 5 ἴῃ απίδοη ΜΠ} (ῃ8 ουϑίοιῃ οὗ (Π6 ἩΘΌτγενβ, ΨΏῸ οπιρΙογοᾶ 
118 ἀεῆηϊϊα ΠυΌΘΓ ἴῃ οα568 γῃογα δὴ ἰπαρβη! 6 ΠυταθῈ ΣΡ ποί ἱποοηβὶά- 
ΘΥΆΌΪῈ νν88 γτϑαυ γε"). 1η δυςσῇ 8 σοῃποαίίοη 88 ἴῃ οὐν ἰοχῖ, ἐεπ 15 ἰουπᾷ 
ἰῃ ἅδη. 81: 7, 41. Ναμῃ). 14: 22. Νδῆ. 4: 12. Φοῦ. 19:8. ΤΠη6 τόδάθσ, 

Ὑγ}10 Ψ1}} ἰαἴκο [16 μαϊη8 ἰο δ χϑιλῖηθ {Π|6 ΘΧΑΠῚΡ]65 {Πγουρδουΐ (μη (ἢ 686 

ΔΓ6 ποί 411), νν}}} Ιδᾶσῃ {πᾶ 116 πα Ὁ ἐδηι ἸΔΥ 6 οἰαδββὰ νἱτ ἐήγθθ 

ἈΠ δουθῆ, ἂΒ ἴ0 [ἰ16 ἔγεαυθηοΥ Ὑ{{ΠῚ τ] οἢ 11 18 Θιαρ] ογοά ὉγΥ {16 βαογθὰ 
ὙΥΤ [6 8, ἰπ ἃ Κίπα οὗ ΒΥπαρο ἴσα] γαῖ μοῦ ἐμαπ ΠἰτΘγᾺ] βθη86. Αἱ {ἰπιθ8 ἴΠΘ16 

ΤΩΔΥ͂ Ὁ6 ΑΙ σΌΪΟΥ ἰῃ ἀοίαγπιηἰηρ (ππ φιαορϑιίοη, ἡ ΠΘί ΒΒ Γ ἐδ 18 ἴο Ὀ6 (Δ Κ6ἢ 

ΒΠΡῚΥ ἴῃ ἃ ΠΟΙΏΘΓΙΟΑΙ ὙΥΑΥ, ΟΥ ἩΠΘίΠ ΘΓ ἴΐ 18 ΟΠΪΥ 8 ΒΥ 0] οὗ ἃ τηοἀθγαΐθ 
Ὀὰὺ ἢοῦ ἸΠοοπϑ ἀθγα ὉΪ6 Ὡυπλθοσ. ἴῃ (ἢ6 οοηπροίίοη ἃῦονθ, ΠΟ Θν ΟΙ, 88 

ἔθη, 18. τιοῦ οοιῃραγοὰ υνἱ ἢ ΔΗΥ σγοαίον. πυταθοτ, θὰϊ ὈΥ ἱπηρ] οδίοη ΟὨΪΥ͂ 

ΜῊ ἃ τριΐέ, 11 τα λἢ ΘΧοθα8 ῦου 6 {πᾶ υπἱξ τ Π]οἢ 18 ἰασρο. ΤἨδί. 

{Π6 ἐθπ ἄαψε οὗὨ ἰτἷα] πχθποηθά 1 ν, 12, ει ἃ ἰδοὶϊ γοίβγθησθ ἴο (88 δβ- 
ἴοτὰ οὗἩ οἰηρουϊηρ ἰδ 88 ΔΙΓΘΔΟΥ δβίδίθα, [μα σὴ ὨΘΡΑΪῪ Ὀ6 ΤΌΟΣᾺ ἴος 
ἀουῦι. 

ἈΞ 806, ἴοΓ δχϑιαρίο, θη. 18: 32. 24:10, 22. 832: 15. Εχ. 26: 1. 27: 12. [μον. 26: 

ὅδ, Ναπι. 11: 39, 29: 28, Ψ9ο8}). 21: δ, δυάς. 6: 27. 17:10, 20:10. ἢ 4: 2. 1 ὅδ. 
1: 8. 17:17. 25: 5. 2 δαπ). 18: 11. 19: 43. 1 Κίηγβ 7: 94, 27. 88. 11: 31. 14: 8, 3 

ἘΙησ5 δ: 5. 3 (ἤγοπ, 4: 7. Νῇ. 11:1. ρος, 7:19. 158. 5: 10, Ὧ δῃ. 7: 7. Απιοβ 5: 8. 
6: 9. Ζεοῆ. 8: 23. Μαῖϊ. 25:. 1λικὸ 15: 8. 19:18. δν. 12: 8. 18:1. 17: 8, 7, 12, 16’ 
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(21) Απὰ Τϑδηΐϊεὶ ννᾶ8 π0}}} τῃ 6 ἢτϑβὶ γον οἵ Ογγὰβ τ[86 ΚΊησ. 

Απά Ταπῖεῖϊ τσας ---- σπδὶ Α αυσϑίίοη δηϑνεγοα αἰ Υ ΠΟΥ ὉΥ αἰ οτ- 
δηΐ οτἰτἶςβ. Οπα οἶαϑ8, ἰδ κίπρ' ἽΠ" 88. 8. σϑὺὺ ΔΌβοΪα 6, γα β]αίθ ἐζυθα ΟΥ 

γεηπιαΐποά. ὍΘ αἰ Που Ὑ νΠἢ {Π]18 ἱπίογρτείδίίοη 18, (μὲ ΓλτῚ ἐο δθ ΠΘΑΤΙΥ 
αἰ αγ8 ἀἰ θέ  γβ ἴΓῸΠῚ ΓΤ 0 ἔΐνο. ὙῊ6 ᾿δίἴδν 18 ὁρροββᾶ ἰο Ὡ3Ὁ ἐο αὖθ; 186 

ἐΌσΤΔΟΥ ἰο ἸΝ ἔλεγα ἐς ποῖ; 866 ἴῃ Αοἰβ 17: 28, Ζῶμεν καὶ κινούμεϑα 
καὶ ἐσμέν, ποτα [86 ἢγβὶ δηᾶ 1αβδὲ νϑυὺθ ῥ᾽ αἰ ῃ]γ Βανϑ α ἀἰθδγθηϊς 1πὶ- 
Ροτί. [Ι͂η ἴδεοϊ, 1 οδὴ βηά πο ρϑββδᾶρθ ὙΠΕΡ ΓΤ 15 ΘΠ] ρ] ογοα αἰγθοΥ 1η 

186 5[1016 βθηβ6 οὔ ἐυΐπφ. ΤῈ 18 ἱπάθθά βοιηθίϊτηθβ υβεὰ αὐΨο[ιοῖῃ, δρᾷ 
οὶ 88 8 ΙΠ676Ὸ ΘΟρυ]8; ἢ ὙΏ1ΟΝ ΟΆ56 1ζ ΤΏΘΘΔΠΒ ΒΙΤΏΡΙΥ θαι δίοα ΟΥ σαπὶδ 

ἑπίο εαίεδίεποο, θη. 1: 8. 2: ὅ; οὐ (ὙΠ ἃ 116 νυ θη) τσαβ πιαάδ οἵ 
ῷυπιεὰ --ἰ σαηιδ ἱπίο εαϊδίεησο, 85 ἴθ Οη. 1: 6. 158. θ6: 2, ἀῃά 80 γεγονέ- 
ναι ἰπ ΗθΡ. 11: δ. [Ιῃ ΨΘΓῪ ΠΊΔΗΥ 68865, Ψ|ΠΓ ἃ 1ΠῚ|6 ποτα νδγϊδίοη, 10 

τηΘΔη8 αοοίαϊί, ἐξ σαπιθ ἰο ρα88, λαρμεποά, εἴα. τ-α [Ὡ68 καὶ ἐγένετο οἵ ἴῃ8 
Ν. Ταβί.; δ66 16χ. Βυΐϊ ποι Β6 Ὁ οὗὁἩ [Π6 τη ϑδηϊηρβ 7υ8ὲ ρίνθη 51} [ῃΠ6 6886 

Ὀοίοτα υ8β. ΟἾΒΘΡ υὑδυ8] πιοδηϊηρβ οὗ ΓΛ ἀΓΘ σοηποοίοα νἸΓἢ 1ἴ 88 ἃ σορ- 
πῖα, ΔΠπΠα Β6ῦγα 0 ἜΧΡγθββ (δὶ Ὺθ οὐ ἐΐ ισαϑ8 βοιῃθίῃ πα, ΟΥ ψγᾺ8 [ὉΓ ΒΟΙῺΘ 

ρδβοη οὐ {Πΐπρ, ΟΥ 88 ἴῃ ΒΟΠῚΘ οἶδοθ ΟΥ οοηἀίοη. ΤΟΤΕ 15 Δ ᾿πϑίδηςθ, 
Βονονοῦ, ἰπ 06Γ. 1: ὃ, 6 τα Ὑ15) 18. ΘΔ ρΡ]ΟΥ Θα ΘΧΘΟΙΥ 48 ἷπ {16 ῥγοβθηῖΐ 
ς456, δηα 18 Ὁ] ον ὈΥ ἽΦ (ὠπέϊ) ὈδίοΓγα ἃ ᾿ἰτυ!1οη οὐ {1π|6, 88 Π6Γα. 

ΤΠ σ886 ἴῃ “ΘΓ τ δ 18 οἢ6 ὙΠΟ ἢ ΒΘ 8 αὐἷ6 ο]αΐπ, Δηα [ἢ6 ΔΗΔΙΟΡῪ 
Ὀοίποθῃ (δαὶ ΠΆ86 4η4 (ἢ ργθβθηΐ β66ΠῚ8 (ὁ ὑ6 80 ΒΙΓΙΚΙΠΡ 848 ἴο πη κ6 
οὔ ἃ ΨΘΥΙῪ 5Β[Τοηρ᾽ ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ, 1 ποῖ ἃ σου δἰ Πίγ, οὐ τηθδηΐηρ ἰῃ γοβροςί ἴο 
τὴν, [ἡ ὅ6Γ. 1: 1, 2, 86 βἰδίθιπηθης 15 τηδάθ, ἰῃδὶ ἐδα τοογὰ Ὁ (ῪῪ6 Ζογά 

σβπια ἰο Φογοπιίδῃ ἴῃ ἴπ6 180} γοδν οὐ “οβϑδῇ β στεῖστῃ. Υ'. 8 ρ]αίη]γ ἀ6- 
αἴἶδγοβ, ἰῃδὲὶ Φογοιηϊδῃ οοηϊπυρα ἰο τοοοῖνο {6 πογὰ οὗ (δὰ Τιοσὰ υὑπὲ}]} 

186 1110} γοᾶν οὗ Ζϑαδ κα Β ταῖσῃ δπὰ {Π|6 σΔΡΓΨΙΥ οὗὨἨ 6 6.8. Βαϊ 
(8 ϊ8 ἀεοϊαγαίίου ἰβ ταδάβ, 88 ἴῃ 1) δῃ. 1: 21, ΒΩ ΡΙῪ ΟΥ̓ ὙΠ5) ργεῆχαϑά ἴο {88 

ΨοΓΒΟ, δἤου ἩΒΙΟὮ ΤΌ]]ΟὟΒ ΠΊΘΓΟΙΥ ἃ ἀδδιρτδίίοη οὗ {1π|6δ. Διι8ι 80 ἴῃ οΟὐῦ 

ἴοχὶ. ΟΥ̓ οουγβα, ὙΤᾺῚ 88 τεβρϑοῖ (0 Β0Π186 ρϑῦβοῃ Οὐ (Πίπρ, ΟΥ ἴο Βοίἢ, 
ψεὩ]οἢ 16 τηΘηἰοΠ6α ἰη {π6 ργθοθαϊηρ νοσβθ. [1 ὅ6γ. 1: ὃ, (ῃ6 τοίδσθῃοα 

8 ἰο (Π6 ῥσορμδὶ δὰ ἰο (6 ψογὰ οὗ {μ8 1,οσὰ Ὀθίοσα πιθηιϊοηθά, δοὸ (Πδὶ 
{Π6 τη δηϊηρ 18 ρ]αῖη. Απά {Π6 {6 τὴ Ώδῃ. 1: 21. Τδ ργϑοθάϊηρ οοῦ- 
ἴοχὺ Ἔχ 1118 δ ῃἾ6] 88 Ῥοββαββϑα οἵἉ γΓ9 ΤΟ ΞΤῚ (θη {ἰπ|68 ποτα (ἢδη {Πα 
οΥ̓͂ [πΠ6 βαογϑὰ βοσῖ 68 δηα δῃοΠΔηΐ6 ΓΒ; Δπα νοσβ 17 αἰίδοἢθβ ἴο ἢΪ8 τσῖδ- 
ἄοπι ἰΒ6 Ῥονοῦ οὗ 1πίουρυθίϊηρ' ἀΓΘ8Π18 δηα Υἱβίουβ. Υ͂. 21, (6, ἀθοὶαγοβ 

ἐδιαὶ 118 Τϑδηΐθὶ, ρυθδιι θη [ῸΣ τ ]ϑάομῃ δηα 5111}, ἐσαβ, ΟΥ ΤΑῖΒοτ σοηέΐη- 

εἰδα ἰο δε, αὐ} {86 βτϑὶ γοᾶγ οὔ ὕγτυβ. Οὐμρ. δα ἴΚα ἴοσοθ οὐ ἐστί ἴῃ 
Αεἰβ 17: 28. 1 Οὐοσν. 7: 7, 20. 2 Οον. 18: ὅ. ΤῊδ ιἰδίογυ οἵ Πδηΐθὶ ὃχ- 
μιθ1ι8 (μϊ86. Β'ΒοΡΙΥ Ὀοΐοτο Ογγαβ᾽ τοῖρῃ, 6 πὰ τη ἴῃ ργθβθῆςθ οὗ 

ΒΟ βμΆΖΖασ, ἰμίοσργοῦηρ (86 μδηα- τὶ ηρ οὐ ἰῃ6 8}. 0πάᾶ6νΡ ᾿δγῖαβ 
οα 
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[86 Μεάο, Βα ψα5 λδάθ μοϑὰ οὗ (Π6 ργίηςββ, “" Ῥθοδιι86 δὴ Ἔχ} θη βρισὶς 
ΜΔ8 ἴῃ πα," Πδη. δ: 8. ΤῈ ἀρρθϑῦθ, ἰηάθοα, ὑπαὶ ἴοσ ἃ (ἰπ|6 6 νν85 πϑρῷ- 

Ἰοοίοα Ὁγ 1π6 ΒΑΡΥ]οΙΐβἢ Κίπρ, ΠΏ δη. 5:11---1 8. Βῦ (ἢ6 ὙΠ» ΒΘΙΌΓΘ υ8 88 

Τοδβρϑεῖ τΏΟΓΘ ἴο {86 φιαϊξέΐθ58 οὗ Ὠϑηΐε], ὑμδπ ἴο {Π|6 σοηῃδίδηϊ ἴδπυζγα οἵ ἢὶδ 

οουτί-οΠος68. [Ι͂ἢ {Π|8 ΨΥ ἴΠ6 Ταθδηΐηρ Β66 18 ὁ ὃδ6 ρμ]αΐῃ, ΔΙ Βουρὶι [Π6 
Ἰάϊοτῃ 18 ποῖ ἃ 808] ὁ56. Τῇ οδβ8 ἴῃ «([06Γ. 1Ϊ6 ΒΌΓΘΙΥ Ρῥἰδίῃ; ἰβ ποί 188 
Ῥγοβθηΐ ΟὯΘ δα} δοῦ {. ἢ). ΜΙοδο]8, Η 626], δηὰ ΒΊ θεῖς, χρη 
ἰδ5: “Δπ16] νγ88 ἐπ αδγίοη, διὰ ἴῃ βυοῖ τοϊδιουβ.ἢ ΤῈ6 πογὰβ ἴῃ 

ἴϊ8 116 ἀΓΘ πθοθββασυ, ἴῃ {Π6}} νίθνν, ἴο Ἔχρ δίῃ (Π6 ἼΠ"). Βυΐ 88 (}18 ἰἸάθϑ 
ἰδ ΥἸΓΓΌΔΙΥ ἱπρ]16α ἴῃ (86 Ἰνμ016 οομπηθοίίοῃ οὗἩ [π6 βϑθηίβῃοβ, 1ὑ 18 ἈΠΠ6- 

ΘΘΒΒΑΓΥ ἴο0 ΒΌΡΡΙΥ ὁ Οἰοσνῖδ6. [ πϑϑᾶ οἠἱ]γυ δα, {Π|π| [86 γε ψεαν 9. Ον- 

γὰβ 18. Ὡδιηθα, θθοδιιϑα ἴθθη ἴπη6 ΒΑΟΥ]Ο ΙΒ ἸΠΟΠΆΣΟΒΥ ΟΘΑΒοα, δπὰ οἵ 
οοῦτϑθ (86 τοϊδίοπβ οὗ Π δη16] ἴἰο ᾿ἢ; δηᾶ [6 16 96) ὑογὰ ἔγοοα ἔγουλ 

6ΧΊΪΘ, δηα 1 Δη16] Βυγν να 80 48 ἴο 866 {π᾿ Θη 85 γΧ16}] 88 {μ6 Ὀδρίηπίηρ; 

οὗ π. Ηδθῃοθ [86 ἀρφεὶρῃδίίοη οὗὨ ἱΐ ἴῃ οὔγ (Ἔχ, 88 ἃ ρϑγϊοα βρϑοίδ !Υ ἰὸ 

6 τηϑικοα 1ῃ γαϑραοὶ ἰο 186 οοηἀϊίοη δηα ἰΠ6 Πορ68 οὗ δηῖοὶ. [Ιἐ 15 δ 
ΤΩ ΟΪ 88 ἴ0 58Υ : “ [).Δῃ]6], 48 σουγογβδηΐ ΜΠ Ὦ Τηδίίοτβ ἐμαὶ ρογίδι ποά ἴο 

ν]Βάοιῃ ἃπα ᾿ΘΑΡΏηρ, ᾿ἰἰνγεὰ ἴοὸ 866 ἴμ6 Ἰογίι! ἄδγ οὗ “96 δ ἔγθθάοσ. 

ΤὨΘ δδυ]οϑὲ ἰῃ οχ θα, ὁ ἢ6 58}}}} ᾿νϑᾶ ἰο βθ6 1π6 οῃὰ οὗ 1. Τθοβο ΠΟ 88- 

581] [116 ογοάϊῃ οὗ {ππ6 Ὀοοῖκς οὗ Ὠδηΐθὶ, ἤαν ποὶ (Ἀ]]οα ἰο Δ Κα ουἱΐ ε ἀϊ- 

ουἱν μθγθ. ΕἾγϑί, (ΠΟῪ Τ μοῦ ὙΠῚῚ ἦθ ἐξυθα, Ἰυϑὺ 88 1 10 6.6 
Νοχῖ, {Π6Υ 41|16ρ6 (πᾶὶ [186 προτὶ οὗ ν. 21 15, [δὶ ΤΔη16] ᾿ἰνθα οὨ]Υ ὑη0} 

(86 ἢτβι γϑαῦ οὗ Ουγυββ σοῖσι. [1 ἈΒῈ]Υ (ΠΟΥ Δβϑοσί, (μαι 6: 29, ψ οὶ ἀ6- 
οἶδυοβ (μαὺ ““ ΤϑΔη16] ρσοβρογαά ἴῃ 186 τοϊψῃ οὗ ὕὐγσγιβ," 18 ἃ οοηίγβαϊοιίου 

οὗ 1:21]. Τα ἔχθιὶ δββογίίοῃ, 88 7ὸ ᾶύθ 866ῃ, 18 ποὶ οοσγϑοοίύ. ΤῊ6 

ΒΘΟΟΠα 18 ρΑΙΡΔΟΪΥ τ ιϊβουΐ στουμα. [ἢ {Π6 οββ6 οἵ Φθγθιαίδῃ, ἰο βοτὰ 
{86 νογὰ οὗ {Π6 1,ογὰ 18 βαϊ 4 ἴο ᾶτθ σοσῃθ, ἴσο ἰπ6 {ἰπ|6 οὗἁ “οβίδῃ ἴὸ 

ἰὰς οαρν!γ, 76 ἅγα οογίδίη, ἔγοσῃ (88 Ὀοοῖκ ἰἰ86 1, ἐμαὶ μα ἔγθαυθπῦν 

ῬΓΟΡἢ 8164 αὐον [818 ρουϊοᾶα. ἀπά 90 ἴἴ πῖρῦ ἤᾶνθ ὈΘ6θ τ 1} ζΔηϊεὶ, ἐξ 
ἢ ᾿νθα (48 [6 ἀϊά, 866 10: 1), αἴϊον [886 ἢγϑὶ γϑὰγ οὗ Ογσχιββ τεῖρῃ. αὶ 

ἐογηπ8 αὐ φιιοηι ΒΌΤΘΙΥ ἀ068 ποὺ Θχοαθ 411} θεγομπὰ ἰς, ΙΓ1 Β8γ ἰὸ ἃ 
ἔτιθηα : “« ΕἌΓΘν6}1 801} ταν τοί τη τοῖα ἃ ουγη  γ," 1 ἀο ποί τβθϑη ἐμπδὶ 
1 νυ ῖβ]1 ΕΪπὶ ὯῸ ΡΓΟΒΡΟΓΙΥ δον [ῃ18.. Ὑμθα (6 Δοββίδα, 'ὰ Ῥβ. 110, 18 
Ὀιϊάάθη ἴο 8ὶῖ δἱ (π6 σίρῃῦ μαπὰ οὗ (ἀοὰ ὑπῈ}} [ιἷ8 ϑῃθσηῖθβ 816 τηδᾶβ [18 
ἰοοίβἴοοϊ, [Πη6 πησδηΐηρ 18 ποὺ {παΐ 5 86 8881} (θη Ὀ6 νδοδίθ, ΑΒ ἴἰο 
θ: 29, ΤΠ ]6] ΏΔΥ ἢᾶνΘ ΡΓΟΒροΓΘα ἴῃ Ογγυ8᾽8 τοίη, ουθη ἴῃ σδ886 ἂς ἀϊοὰ 

Π6ΔΡ {116 οἶοβα οὗ (86 ἢσβὶ γϑᾶγ; νοι, βουνοῦ, ἀἰἃ ποῖ ἤδρρθϑο, 10: 1. 
Νοιβίηρ οδῃ δ6 τηδάθ ουὖἱ οὗ (686 οὈ]θο0η8. 
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Ἐχούκβϑῦβ Ϊ. --- Οπ ἰδλε αἰϊεσεὰ αἀϊδογοραπον δείισεεπ Παπίεὶ 1: 1 απὰ ὕεγ. 

25: 1, απα 8βοπιθ οἰδοῦ' ραϑδβαρέδ. 

Το Τἤδαῦρα οὗἉ λίβίογί σαὶ ἱποογγθοίπιε85 ἀσαϊηϑὺ ὑπ 6 ἩΤΙΓΟΡ ΟΥ̓ ἴπ6 ὈΟΟΚ οὗ 
Τδηϊοϊ, τοϑίϑ ΡΑΓΟΪΥ Ὁροπ βοιλο (αίε8 4 {ΐπιθ, διὰ ῬΑΥΕΥ Ὁρομ βόα λίβίογὶ- 
ςαἱ οσουγγεέποάα. 16 58}.4}} ἢγϑὶ ὁχδιαΐῃθ ἴἢ6 δ] οζδίζοηῃ οἵὗὨ θσῦσοῦ ἴῃ ταϑρθοῦ ἰὼ 
[86 ἀοϑισηδίίοη οὗὨ ΤΙΜΕ. 

Ιῃ Ῥδη. 1:1 10 15 βαϊά, (βδὶ ΝΟ υ μά πο ΖΖαγ, Κορ οὗἨ ΒΑΌΥ]ΟΏ, οδπὶθ Ρ 
δραϊηϑὶ Φογύβαίοτι, Ὀοθδιοροα ἰΐ, ἰοοῖς δ 6 ΒΟ αἰ πὶ οσαρίϊνο, δηᾶ τιβοα [86 ἰδτῃ- 
ῬΪε οἵ ἃ ρατὶ οὗἉ [8 ἑυχηίζαγο, ἐπ λό λίγα ψϑαν 977 υελοϊακῖπι. Τὰ δεν. 2: 1 
τ 15 ΟΧΡΙ ΙΟΜΕΥ καϊὰ, ἐπὶ [86 ,3γ8ὲ γοῶν οὗὐἠ ΝΕΌυΟΒΔἀποζΖαγβ σοῖρη νγα8 [80 
7) ουτιὰλ γοδὺ οΥ̓ Το Ββοϊακίηνβ. Μογθουοῦ, ἴῃ ὅ6γ. 46: 2 ὺ 18 5818 {παὶ Κίηρ 
ἽΝΟΘΟΠ ΒΔ οΖΖαῦ βιλοία δυο πο 88} οἡ ἴδ 6 ΕἸᾺΡὨγδίθβ, ὑμ 6 ἢ 1 Ροββϑ6 58! οὴ οὗ 
ῬΒΑΓΔΟΒ-Ν ΘΟ Κιηρ οὗ Επγρί, ἱπ [ἢ6 βαπιθ γουγίλ γ6 87 οὗ Φο βοϊδίαι. Ταϊ-᾽ 
ἱπρ' 411 [1686 ῬδββδρθδΊ πο σίου, ἰῦ 19 Δ αροὰ ἰμδὲ [Π6 τυγιΐον οὐ [86 ὈΟΟΚ οὗ 
19 δη16] οου]Ἱὰ ποῖ αν ᾿ἱνοὰ ἴῃ [86 {πιὸ οὗἩ ΝοΟΌυσ δά πμοζζαγ, σβθ ἴπ6 ἐσθ 
ἀδίῖθ οὗἩ 186 ἱηναβίοῃ οὐὗἁἩ Ῥαϊδθδίίπο ὈΥ {παῖ Κιπρ' τοιϑῦ ΠΘΟΘΕΘΑΥΪΥ ἢᾶνο Ὀ6ΘῈ 
Μ{611 Κηόνῃ ; Ὀυῦ δ ἃ δι θϑοαιοπῦ ΡΟΣΙΟα, θη [86 ΟἸΣΟΒΟΪΟΩΥ οὗἁἨ {6860 
Θυθηΐδ Ῥγ88 ]ΟΥῸ ΟὈβοῦΓο, Δηἃ π θ δ6 Πρ ἢ Ὀδ τ]8]6 ἃ ὈΥ οτγτίηρς ἰγδαϊ θη. 
ῆδι ροτὶοά 18 ρ᾽δοθά, ὈγΥ πιοβὺ οὔὗἨ (86 σϑεθηΐ οὐ ςβ Ὀδ]οηρίηρ ἴο ὑπ 530- 
ς δ᾽] δα ἐδεγαὶ ϑιῆοοὶ, Πᾶν ἴο ἴπ6 οἷοβα οὗ {π6 Μαοοδθδθδη {{π|68, σὴ (86 
ΒΙΒΙΟΤΥ ΟΥ̓ τ ΒΙΟΝ, 85 [ΠΟΥ ἄνοσ, ἴμ6 ὈοΟΚ οὗἉ Πδῃ16] σομοϊ 68. 

Α5. 815. [886 Ὀδθη, οὗὨἨ ἰαδ, δῃ: δἰπγοϑὺ ὉΠΙΌΓΙΣ ΒΒ ΥΠΟἢ ΒΘ Οπρ ΟἹ. 8 Οὗ 
(6 πον ὅσ ῃοοὶ, δὰ 85 Ὀδθῃ ρ]δοθά ἴῃ ἐπ6 ἔγοῃῦ γδηκ οὗἁ Οὐ) ΘΟ Οἢ8 ἀρδϊηδὶ 
ἴῃ σοηαϊ 6688 ΟΥ̓ ἴΠ6 ὈΟΟΚ οΥὗὮὨ Π6η16], ἰδ ῬΘΟΟΙ.68 ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ [0 σῖγα 10 8Δῃ 
αἰϊεημῦνο οχδιρϊηδίίοη. ΘΏΘΟΥΪΘ ΒΑΥ8 ΟΥ̓ 1ἴ, ἰὰ 18. τοσοῦ ΟΣ ΘὨΤΆΓΥ ΟἿ 
18} 19 Ὀοοΐκ, ἐμαὶ ““ 411 διὐθιυρίβ ἴο γσγθλονο {818 οὈ)]θούϊοῃ βᾶνα ἴο {86 ρῥσγοβοῃῦ 
Βουν ὕθδη τυδίγαϊοα. . . . Νοῦ ΟἿΪΥ 15 ἴ86 ἀαίε στοηρ, Ὀυὺ [86 αἀορογίαίϊοπ 
[οἵ οἀρνοβ)] υπᾶοὺ Φο μοί τ ΤΟ δ 8 δὺ ἰθαϑὺ ἈΠρσονϑα : ῥ. 3 8606. 

ΤΒο ἀοσυμιοηῖβ ΜὨΟὮ πλυϑῦ σα ϊἀ6 οὐγῦ ἸΠαυ Τ65, ἀγα ἃ ἔταστηοηῦ οὗἨ Βοτὸ- 
8Ὸ5 (ργοβοσυθα ὉΥ ΨΦοβερῇι8), δη ἃ βονοσαὶ ὈΓΙΘΥ Ῥαββαρθβ ἴῃ ἴ6 ΗΘΌΤΘΥ 
ϑοσρίατοβ. ὙΠ686 ΔΓὸ 4}} [86 ἰϑίοτί 8] ἀδία οὴ ψἈΙΟ ἢ γγ6 σδ ΡΪΆς 6 ΔΩΥ͂ Χ6- 
Ἰΐδηςθ. ΑἹ] βδυθβοαυθηΐ ἰθβυ π ΟΩΥ ἰδ Οἰ ΠΟΥ 8 τογο σορου οη ΟΥ̓ ἴΠ656, ΟΡ 8 
ςοηῃϑίγυςνο Θχοροβὶ8 ΟὗὨ {μ6 πὶ, ΟΥ̓ 1 ποῖ, 1Ὁ 19 ἤθγα σοη)θοίασο. [Ιἢ σϑβροοῦ 
ἴο ἴ86 οτίρ!ηΔ] ἀοουτηοηΐθ, νὰ δᾶνο ΘΥἸἀΘΌΓΥ (Π6 βᾶπιθ σὶρεῦ οὗ Ἰηἰοτρτοῖδ- 
θοῦ 885 Αὐγυάθημϑ, Μορδϑίμθηα8, Φοβαρδυβ, Ευϑο 8, Δηἃ οἴ τΒ δά. Τδὸ 
Ὡδῦναο ατϑοκ Βἰβύουδηϑ, ἢ086 ῬΟΥΚΕ ΓΘ ΠΟῪ δχίδηϊ, Κα 20 τηδῃςτοη δὲ 
41} οἵ ΝΕ ΒδάμοΖΖᾶγ; σΟμΒΟα ΘΕ, ΦοβορΒυ8᾽8 αποίδιοιβ ΠῸπὶ [86 ΟΥἿ- 
Θηΐα] ττϊίοσβ, δηὰ [86 δ: 8ἰογις δὶ ποῦϊο68 σοιαργίβοα ἴῃ [86 Ηθῦγον ϑοτρ- 
ἴατοβ, 8.6 8}1} οὐ ΒΊΟΝ τὸ οδῃ ρἶδοθ ΔΩ ἀοροπάδῃοο 88 ἰοαι τηδῦθ βουτοθ8 
οὗ ἰϑβ ποῦ. ΤὨαδα οοηδὶϑὺ οὗἉ [Π6 [ὉΠ] οὐσσησ Ραγιϊου ] ΑΓ8. 

Νο. 1. --- Τῆι Κίηρ οὗ Ερνριὶ, ῬΒδγλοἢ-} 29---87. Ὑἢ6 5βαστγοά τυτίτονῦ (πο η ργοςζοοᾶβ 
ἽΝ Έῆο, δον μανίηρ βἰαίη οβίλῃ, πὶ ἀσ-]} 8, 1π 2 Κἰηρϑ 24: : “1 8 ἀδΥ8 σϑΙὴ 8 

18 ϑποσοϑδοῦ, θ᾽ οδῃαΖ, της ἘΠΔ- ἂρ ΝουαοϊδάηοζΖαγ, Κίηρ οὗ Βάργ]ου; δηὰ 
πη (βατηδπιοὰ «]ελοιαζὶμ), ἰθ6 δοὰ οἵ᾽ Φοβοϊαϊεῖπι Ὀσσλτηο 5 βογνδηϊ ἴΠγ6 6 ὙΘ ΔΓ; 

“οκἰαὶν, κἰησ ονοῦ τ16 Ηοῦτγοντβ, δη τγοϑῖ- [πο ἢθ ταγηθα δηὰ τοῦθ }]οὰ ἀραίηϑιὶ ΕἾ πλ. 
δὰ Πΐπι 88 ἃ ἰσἱ ὈΙΔΥΥ γϑβ8α]; 23 ΚΊηρ 28: (2) Απὰ Φεμονδὴ 9θηὶ δχαϊπδὶ ἃἷπὶ Ὀδη 8 
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οὗ ἴ6 ΟΠαϊάροβ, δὰ δαπὰ8 οὗ ϑ'γτία, δπὰ 1. 195, “ Βδη ἢΐβ ἔδιίμοῦ ΝαΟΡρο 988. 
πδπᾶβ οἵ Μοαδῦ, δπὰ δαπὰβ οὗ 86 δοῃ8 οὔ δὰ ποαγὰ, {Πδὶ ἴῃ 6 ϑαίγαρ, 80 δα Ὀδοῃ 
ΑπιπΊοῃ ; Υο8, ΠΟ 86 πὶ ἴΠ6πὶ ἀραίπδὶ δ ἢ  Δρροϊηιοά ονοῦ Ἐρυρὶ ἀπὰ ἴμ8 γερίοῃβ 
ἴο ἀαβίγοΟΥ Πΐπὶ; δοοοτγάϊπρ ἴο τῃ6 νοτγὰ οὗ δγουπὰ Οοοὶο- δ υγία πὰ Ῥποηϊςίδ, δὰ τὸ- 
τε 1,οτὰ νη ϊοῇ ἢ6 Βροῖκο ὉΥ͂ Εἰ58 βογνϑηῖβ ὑ6 16, ποὶ Ὀοΐηρ δο]ο πιο τὸ δηαΓΘ 
186 Ῥτορθίϑ. ᾿ΠΆΓΟΙΒΕΙΒ5, 6 οοπιτ θὰ ἴο ἢ8. δοῃ, Νὅ- 

Νο. 11.-- Αἴτονῦ τοϊαϊίηρ ονθηῖβ ργανὶ- θυ μδάποζζαγ, ἤθη ἰῃ τῃ6 Υἱρὸγ οἵἉ 116, 
οὔβ ἴο Ζ6ΠοϊαΚίπιλ᾿5 ταῖρι, ἃ8 ἵἰπ τ1Π6 Ὀοοῖκ. σατίαὶπ ρογίίοπβ οὗἁ [8 ἴογοθβ, δηὰ δϑηὶ 
οὔ Κίηρπ, τι. τίου τἰἢ8 ργοσδδὰβ ἰῃ 2. τῃ 6 ἀρδίησι δΐω. Απά Νϑουομδάποσ- 
Οἤγοη. 836: 6: “Αγραϊπδὶ Ἀἰπὶ σδΠῚ6 ὉΡ. ΖΓ, ΚΠ Πρ ἰπ ἢ τ[ῃ 6 το 6], ἀηὰ μας 
ΝεθιοπαάποζΖζὰν Κίηρ οὗἨ Βαδυίοη, δηὰ ἢς [ἷ8 ἔογοθϑ ἴῃ οὔάογ, ραϊποὰ ἃ νΥἱσίογυ ΟΥΟΣ 
Ὀουπά Πἰπι ἴῃ ἔδίογβ, ἴὸ ΘΟΠΥΘΥ Ὠἷπὴ ἴο Ηἷπι, απὰ [ἢ6 ΟΟΌΠΙΓΥ Ὀεϊοηρίπρ ἴο δὶ8 
Βαῦγίοη. (7) Απά ἃ ραγὶ οἵ ἴΠ6 νϑβ56]8. οσοηῖγοὶ δα Ὀγουσηῦ ὉπΠὰον ἷ8 οὐγῃ ἀοπιΐῃ- 
οὔ τ 6 ἤουδϑα οὗἩ τ᾿ ς Τοτὰ ἀϊὰ Νοδθαςδά- ἴοθ. Νονν ᾿ξ σδῖλθ ἴο ρᾶ58, 1πᾶὶ ΝΑΌΟΡο- 
ὨΘΖΖΑΓ ἴΚ6 ἴοὸ Βδθγϊοπ, δπὰ ἢ ραὺ τἤθτη ᾿188880 (6}} βίο κ δ τπαὺ ρμαγοά, δηὰ ἀϊοὰ, 
ἰῃ 8 Ἰοτρὶο ἂδἱ Βδδυίοη. [λαυΐης τεϊσπρα {προηϊψιοπο ψοαγε, Νοῖ Ἰοπρ' 

Νο. ΠῚ --  ὸν. 25:1. “ἼὙΠΒα τηοϑβαρα δὔον, πανίηρ Ἰοαγηθὰ τῆς ἀἄσδιῃ οὐ ἢἷ8 [ἃ- 
Ὑἢ1ο ἢ τνὰ8 10 Φογαπιῖδῆ, σΟΠοΟγΠ Πρ 41} (ποτ, πα ἀγγαηροά ἢἷ8 ΔΙΆ ΓΒ ἰῃ Εσνυρὶ δπὰ 
ἰἢ6 Ροορὶο οὔ Φαάδῃ, ἰπ ἴπ6 ,ομγί γὙ6ΆΓ Οὗ] ἢ 6 οΥΠο΄ τοσοῦ β, πα σοπιπι το ἐπ 6 οΔΡ- 
εμοίακίπι τῃ6 βοὴ οὗ Φοβία!ι Κίηρ οὐὗὁὨἨ Δα-} εἶν65 οὔ ἴδ υειυβ, ἴῃ ῬησηϊοῖαπΒ, {Π6 ϑγτί- 
«ἀδὲὴ ; (ἢ βᾶπι6 νγ8 (6 3γεί γϑδᾶγῦ οὗὨ Νο: [ἰδη8, δπὰ 1πΠ6 παιΐοηβ 'π Εργρῖ, ἴο σοτίδὶ ἢ 
δασμαάπεζΖζασ, Κίπρ οὗ ΒΟΥ ]οΙ." οὗ 119 ἔγθπᾶβ, ἴο εοπάποῖ τότ τὸ Βδὺγ- 

Νο. ΙΝ. - δον. 46:1, 2. “ὙΠΟ νοτγὰ οὔ] οη, πιῇ (6 τηοϑὶ Ἰνοσ ἢ ρατγὶ οὗ 818 
{π6 Ἰωογτὰ ... δρδίηβδὶ Εργρῖ, ἀραϊηβὶ (ἢ [{[Ὀγοθ8, ἀπ [86 Τοιηδί που οὗ ἢΪ5. θΟΟΐΥ͂. 
ΑΥῚΥ οὗ ῬΠΑγδοῦ-ΝοοΒο Κιης οἵ ἔσγρι, Ηθ εἰ πιβοὶ ἢ, δοσοπιραπίοἃ ΟΥ̓ νοῦν ἴδ, 
ὙΠΟ]. 88 ὈΥ̓ (Π6 τῖνοῦ ΕρΠγαῖ68 ἴῃ Οδτ-  ναπὶ τὸ ΒΑΌΥ]ου τὨτουρὴ ἢ6 Δοβοσῖ. 
οδοπ ἢ. τ διοῇ ΝΟΟΟΠΠΔάΠοΖζαῦ Κίηρ οὗ ΤΏδη τακὶπρ ρου Εἷπὶ τῆ6 αἰαὶγα πνῖο ἢ 
Βαῦδγνίοη 5πιοίο, ἰη ἴπ6 “υιγίλ γοᾶτ οἵ “6- ᾿μΠαᾷ Ὀδοη πιδηδροά Ὗ τῇ6 ΟΠ] ἄθοβ, δπᾶ 
μοϊακὶπι Κίηρ οὗἩἁ δαάδῃ. ἴη6 Κίησάοπι ΠΟ ἢ ἢαὰ θόρη ῥγοβογνοὰ 

Νο. Υ.--- Πδηῃ. 1: 1,2. “1π τη6 ἐλίγα᾽ ἴον πἴπι ὈΥ {π6ῖν ἰδδάοτ, Ὀδοοϊαίης τπϑδίοσ 
ΔΓ οὗἨ [Π6 τοῖσῃ οὗ Φοποϊακίπι, Κὶπρ σΐ οἵ ἐδε ιυλοίε (ὁλοκλήρου) οὗ Ὠΐϊ8 Δ᾽ Πογ᾽5 ἀο- 
γαλῆ, ΟἈΠῚΟ ΝΟΘΌΟ Δ ἀποζζᾶν, Κίς οὔ πιϊηΐοη (ἀρχῆς), 6 αεϑβίρηοά τὸ τῇς σδρ- 
Βαδθνίομη, ἰο “96γαβαὶ πὶ, πὰ θοβίοσοα ἴτ.} τἶνο5 ηο δα αγτὶνρα, οο]οπἰαὶ ἀν ! ηρ- 
Απὰ τὸ Ιοτά ραᾶνο ἱπίο 5 ἢδπα 6 οἷ8- ρ᾽αςοβ ἴῃ {π6 τηοβὶ ϑυ} 180] τορίοηβ οὔ Βἃ- 
κίπι, Κίηρ; οὗ υάδἢ,, δπὰ ἃ ρμϑτγὶ οὗ {Π|Ὸ νοϑ- [Ὀγίοη," οἷο, Ὑὴδ Ῥάβϑδρο χζοῦϑ οἡ ἴῸὸ 
568 οὗ ἴη6 ἤουβο οὗ (οά; δπὰ Πα ὑγτοῦρῃι 5ῆον ἤονν ΝΟΌΌΟΠἀηοΖζαγ πο ἃ ρατγὶ οὗ 
ἴῆοπὶ ἴο τῃ Ἰαληὰ οὗ δ ιἱπᾶγ| ἴο 1Ππ|0Ὸ ᾿οῦ56 της Βροἱ 8 45 ἀναϑήματα, Ἰ. 6. νοῖῖνα οβοΥ- 
οὗ ἷ8 αοά, δηὰ τπ6 νοββοὶβ ἀἰά ἢ6 Ὀτγίπρ ἴηρβ, ἴῃ τῆς ἰοπλ Ρ]65 οΥ̓͂ ἢ1ῖ8 ροάξ, δηᾷὰ τῇ6 
ἴηῖο 16 ᾿τϑαβαγοιῃοῦβο οὗὨ ηἷ8 ἀοἄ." ταβῖ, ἰπ θα ἀὶηρ ἀπὰ ἀἀοτγηίηρ ἴῃς ΟΥ̓ οὗ 

Νο. ΥἹ.-- ΒΕΚΟϑυθβ, 88 αυοϊοὰ Ὦγ 4Φ0ο-} Βαῦγ ]οη. 
β6ρῆσ9, Απιίᾳ. Χ. 11. 1. α]58ὸ Οοπῖγα Αρ. 

Ῥχϑοϑάϊηρ (818 ρα38806, 88 αυοίοα ἔτοῃῃ Βογοόθυβ ((οπ. Αρίοη. 1. 19), 9ο- 
ΒΟΡἢ.8 ρῖνοβ ἃ ΒΓΠΏΔΤΥ ΟὗἁὨ [86 Ὠἰβίονγ οὔ ΝΕ ΒΔ ΖΖΑΓ, 88 σι ἱοἃ ὈΥ 
(86 Οδμαϊάδθδῃ ἰβίοσϊδπθ, 1η [Π]}8 ΒΌΤΩΤΙΑΥΥ [6 Βᾶγβ, ἰμδὺ ΒΟγοβαι8 [88 τοϊαίβα, 
ἐΠο ΝΑΡΟΡΟΙ Β5 βοηὺ ἰδ βοῦ, ΝΟ δάῃοζζαγ, δρσαϊηαὶ Εσγρ δηὰ 
αφαϊπϑὶ οὐν ἰαπα [ῬαΙοβ 6}, τι ἃ ἴατρα οτος (μετὰ πολλῆς δυνάμεως), 
ΜἘ}Ὸ βυθάυοα [μ6πὶ, Ὀυγποὰ [86 ἰθρ]θ δὖ Ψοσιβαίθηι, δη ἃ, ὑγδηβρ πη 
{186 στοδὺ πη858 οὗ (86 ρϑορίο, οαγγιθα ἰῃθτ δαγ ἴο ΒΟΥ ]οΩ." [Ιἢ δ ρατγ οὗ 
[818 ΒΛ ΤΥ, 86 866 π|8 ἰο αυοία [Π6 πογὰβ οὗ Βϑγοβυβ, πα σοργθβθηΐθ Ἀἰπὶ 
88 βδυϊηρ, ἰμαῦ “120 ΒΑΌΥ]οπίδα οοημαυοτοὰ Ἐργρὶ, ϑγτῖθ, Ῥμουϊοΐα δηὰ 
Ατδθῖδ, δηὰ Ὄχοθοάρθα ἴῃ δο  ανοσηθηί 4}} οὗ [πὸ Ομ] ἄθδη δπᾶὰ Βδογ]οηΐδη 
Κίηρβ, το δα τοὶρηθα Ὀθίογθ Β1πὶ.᾽ 
γε πᾶνὸ ποὺ Ὀδίογο ἃ 4]] {π6 ἀοουπηθη (8 οἢ Ὑ ΒΙΟἾ ΔΗΥ͂ ΤΟ] ΙΔ 6 οΔὴ Ὀ6 

δα οἷν ρἰδοθά. Οἱ {8686 1 σου] τπδῖτο ἃ ἴδ Ὁ] ΤΙ Δ ΚΒ ΒΊΟΝ ὨΙΔῪ δβϑιδί ΟἿΣ 
[ατμοΓ ἰηαυΐγίο8. (4) ΕὙΟΙΩ ἃ ΒΌΓΝΟΥ οΥἩ [686 ἀοσυχηοπίδ 10 8 ρα, δὲ ἢγβὶ 
5: σῃϊ, {μα΄ πὸ οὔθ οὗὨ ὕπδτὰ 18 δηυ μι ηρ ποῦ [ΠδΔη ἃ Τ,ΘΤῸ δυλππιαγῳ ΒΚοίοἢ οὗ 
δ οἰ Αἰκῖ τ Β σοῖρτ ; δῃ δὸ οὔ Νουυο βδαμοζζασ ᾿ Β. ὙὨΘ ρασϊ οΌ]ΔΓ8 οὗ ουοπίς, 
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δὰ δύῃ ἴθ ΟΥΟΡ οὗ ἰδθηι, ἰῃ βοῖιθ Γαϑρθοίδ, ΔΘ ποῖ βρθοϊβθά αδἱ 4]]. 
Τῆυϑ ἴῃ Νο. Ϊ,, ἔσο ἱπν δβίοηϑ οὐ Νεουμοδά ΠΟ ΖΖΑΡ ἅτ τηδᾶο οογίδιη ; Ὀυδ πῸ 
ῬΑΙ ΟΌΪ δ ἔπη οὗ οἰἴμοΣ ἰ9 δροοϊβθά. ἴῃ ρου 11. ΟΥ̓ ὁπ 6 (ργο Δ ὈΪΥ 
186 4]} ἱηνδβδίοῃ ἄρρθᾶγβ ἴο δ τηθηϊοηθά. [Ι͂ἢ Βθγοβαβ, 6 ΓΘ ἰ8 ἃ 881} 
ἴΏΟΓΟ Ταρὶὰ σοὺρ α᾽ οεἰΐ οὗ ανοπϑ, ΜΠ Ππουῦ ΔῺΥ οἰοτί 0 πδυτϑίθ ραγίϊο] 8, 
ΤἸΌΟὮ 1688 ἴο πηᾶκα οαὐ ἀαίοβ. (ὁ) Υ̓6 γα, ἱβογείοσγθ, δὲ ΠΟΤΕ ἴο ϑυρρὶγ 
186 Οὔ 55:0} οὗ ὁη6 δβοσουπί, ὈΥ̓͂ (Βδὺ τ ἢ] ἢ ΒΏΟΙΒΘΓ ἢ 85 ΓΒ μ6 ἃ. Αἢ 8.- 
ξυχηοηΐ δρδιηδὲ ποσὰ ἴπδπ ΟἿΘ ᾿πνΆΒΊΟΏ, ἰπ 1π6 {1π|6 οὗ Ψοδοίδκιηι, ἀσα τῇ 
ἔγοιι ἴα ἔδει ὑπδῦ πὸ πιοσὸ ἰβᾶη ομα 18 τπδῃίοημθα ἴῃ 2 ΟἘ͵οη]οἾ68, νου]Ἱὰ 
διηουηΐ ἴο ποίμίπρ ; ἴῸγ 10 ηθϑὰ ποῦ Ὀ6 ασαίῃ ρῥτονϑὰ, μὴ (86 αγσυπιεπίωηι 
α 5ἰἰσπίΐο ἰδ ἴῃ δι ἢ 68568 ΟὗἨ πο ναΐυθ. 80 δὴ διρυπιθηῦ ἄγδνη ἴγοῦὶ [86 
δ':]Ίοποο οὗἩ ΒδΓΟδυ8 89 ἴο πιο ἤδη ομθ ᾿ηνϑβίοη οὗ Ῥαδοβίϊπο ὉΥ̓ Νϑυθυσμδα- 
ΠΟΖΖΆΓ, που]Ἱὰ ρτονο ἠοϊπίηρ ἀραϊπδῦ ἴΠ6 πηι α ἰοδιϊταοηγ οὗἨ Εϊηρβ, 96 16- 
πδὴ, δὰ ᾿δηϊοὶ, (μαὉ [6 ΓΟ τᾶϑ ποτ ἤδη πο. (6) [Ὁ 19Ὁ]]οντβ, (μα τ 
δια δἱ ᾿ΙΡΘΥΥ ἴο πιϑὶςα οαὖῦ ργΟΌΔΌΙ 168 οΥ̓͂ ἰπι6 ἀπ ογάὰου οὗ ϑδιιοοθβϑίοῃ ἴῃ 
Σαδβρϑοῖ ἴὸ Ἔνθηίϑ, ἔγοιῃ οἰγοιηδίαησοα [ΒΔὺ δ΄ Ὡδγγαῖθα, γι βογο 6 ὙτΙΘΙΒ 
Βαυϑ οὔθ α ΤὈττ,ΔΙΪΥ ἴο πα κὸ οὐὐ {Π686 ἴῃ (Ππδὶρ παυσαιίουβ. ΤῊ]8, μον 
ΘΥΟΣ, δῃου!ϊα αἰγαγβ Ὅ6 ἄοπο ψὶῖ} οδυίίοη, ἀθὰ γγὸ βιουϊὰ Κοορ διγὶ ογ 
Ὑἰτ1]η (86 ὈουπΠα5 οὗ ΡΓΟΌΔΌΙ ΠΥ. 

Τὴ τοϑροςὶ ἴο ἐδ πιδίἢ βιι )] θοῦ πον ὈοΌΓΟ υ8 1 που]ὰ τϑηλαυκ, πδὺ (ΠΘΥΘ 
ΔΙῸ δῖ) 6 ΡΟΪὨἰ8 80 τ76}} δβοί1]16α, ἀπὰ οὗἨ βυςῖ οοηίγο  ης ἰπβυθηςθ, {πᾶὸ Ὧ0- 
(δἰησ δὰ Ὀ6 δβϑίδ υ δαπι θα ὙΠΙΟΝ 8 ἰῃηοοπβίϑίδης ἢ ποτα. (1) [ὲ 15 
ΠΟΙ͂ ἃ ΠηΔ (ΘΥ ΟΥἨὨ ΠΘΆΣΪΥ ὉΠΊνΘΓΒΔ] δρτϑοιλθηϊ, (δαὺ ΝΑΌΟΡΟΪΔΒ88., (86 ἔδίμον 
οἵ ΝΟ υοΒδάποζζαγ, ᾿ἰπ απίοη τὶ (6 Μεάϊΐϊδη Κίηρ Αδίγαροϑβ, ἀδβίγογϑα 
ἴδ0 Αδϑυσίϑῃ ϑιρῖγο, δπὰ Ὀορδπ δἷ5 ἱπάθρθπάθηῦ τοῖση ἴῃ Βδογ]οη, ἰη 62 
ΒΒ, Ο. (2) [ἴὑ δοϑϑιιβ ἴο θ6 σϑγίδίη, ἔγοπι {86 ὑθϑιϊ πιο οὗ Βοτοδυβ (Νο. ΥἹ. 
δῦουβ) δῃὰ ϑυῃοο ]β, ἐμαὺ ἢ6 τοϊρτιθὰ ἐισεπέψ-οηθ γοᾶτβ. ΟΥ̓ σουγβο ΒΪ8 
ἀδαῖ 88 ΠΘΑΡ [86 εἶοδο οὗ θ0ὅ Β. (.., οΥ δῦ {86 Ὀορίπηΐϊηρ οἵ 604. ΑἹ (Πΐ6 
Ρεγιοά, 1πθη, ΝΟ ΒδάποΣΖαῦ ὈΥ ἱπΒογἴδποθ ὈΘΟΔΠΘ 5016 Κίηρ οὗ ΒΑυ]οῦ. 
(8) ῥγευϊοιιεῖν ἴο 1186 ροτοά, ΝΕ ΠδάποζζΖαγ μδὰ ἱηνδαθα δηὰ βυραυθᾶ 
Οδγοβοπιβῆ, δηα ονοστῃ ἀπ Ὀτουραῦ ὑπᾶοθν βυ Ὁ] οομ ἴο ἰπιδο]} } ϑγτὶδ, 
Ῥαϊοβίίηο, Μοῦ, [86 σουπίγγ οὐὗἩ [86 Αἰωπιοηῖθθ, ῬὨθηϊοῖα, δπὰ ἰΟἾΤΟΥ 
Εργρί. ὙΒΙ8 15. οἶθδσ ἔγοιι 8 οοπιραγίβοη οὗ Νο. 1. δὰ Νο. Υ]. σῖτα 118. 80- 
4ποὶ δῦοσο. θη {Π686 δομίθνοιωθηΐϊβ δηα οοῃημοβίθ γ γῸ οοιηρ]οίθα, 
ΝοΌυσ Ββδάηοζζαν γϑοοὶνϑα (ἀΐηρ οὐὗἨ 15 [δ 6 γ 5 ἀθδίῃ, βδϑίθδπθα ἰο Βδὺγ- 
ἴοῃ, δῃὰ ἰοῦ 186 οαρνοθ δηὰ 86 ὈΟΟΪῪ ἴὸ Ὀ6 ἔὈγδγάθα ὈΥ Ηἷβ ΒΕ ροΓπδὺθ 
οἴδοοτα ; Νο. ΥἹ. δῦονθο. Τθθβα ἃτὸ γποίβ ὙΠΙΟΝ τὸ τηυδὲὶ δἰ μον δάμη, Οὗ 
οἶδα τθοῦποθ {86 στραϊξ οὐ ἰϑίοσι δὶ ὑθϑυ πο ϊο τὸ Δ.Θ ὉΠπ40]6 ἔα τὶ Ὺ 
ἴο ἱσα ρΘ 8 Ε ἢ. 
ΤΟ αἀυοεῦοη ἴδ6η, νβοῖμου ΝΟ ΒδἀΠΟΖΖΑΡ οδπιθ ἱπὶο ὑμ6 τορίοηβ οὗ 

ΒΗμον Αβἰδ δεΐογε 604 Β. Ο., ἰβΒ βοιιἰδἃ. Βυῖ --- Βουγ ἰοὴρ Ὀοΐογο ἡ Γουρ 
δπουφσἧ, δὲ ΔΗΥ ταῦθ, ἰῸ ΟΥ̓ΘΥΤΌΣ δηὰ δυράυθ 8}} (680 σουπίτθβ. [1.685 188 
δοῖηθ {πὉῸ ὙΟΔΥΒ [ὉΓ δ ἢ δοΒί αυϑιη 8, ΠῸ Ο0Π6 ῥ᾽ Ἰοοῖ8 δ (π6 οχίθηϊ οὗ 
ἴοες οουπίτίοβ, δηὰ Κποννβ ἴ86 βίο θα τ ὙΒΙ ΟἿ, ΔΥΤαἾ 68 (ΟΣΤ ΘΥΪΥ τονϑᾶ 
ἴὼ 106 Εὐδϑῦ, ψὶ}} νυϑηΐασο ἴο χ ὕὑροῆ. ὙΤθῸ Ὀοοῖϊς οὗ Πϑδηϊοὶ (1: 1, 3) 58 γ8, 
(διὶ ΝΟ Ό Ββδάποζζαν οδπδ ὉΡ δὰ Ὀεδίοροα “96 γυβαίθτι ἴῃ {πὸ ἐλέγα γθδν οὗ 
Φοδοίαἰκίτη, 1. 6. ἴῃ 607. Ὑδδὺ ὑ}}8 γγᾶβ ὭΣ ἴΠ6 οἷἶοβθ οὗἨ ἱδπαΐ τϊγὰ γϑ δῦ, 
που]ὰ δϑϑῖι Ῥγοῦ Δ Ό]6 ἔγομι ἔνγο Οἰτουηιδίδῃοο8; ἢγϑῦ, {86 ἔμδὺ κορὶ ΟΥ̓ 79- 
μοίδικι τι ἀπ ᾿ἷ8 ρϑορίθ, ου (86 πίηϊλ τηοηΐῃ οὐ 1μ6 ΒΕ γον οὗ {μἷ8 Κίηρ, 
.. 6. θες. 605. Τΐδ ντὰβ ὯὨο ἰοζδὶ οσ σίξυδὶ ἔλϑῦ, (ἔῸσ πο Ὀοϊοηροα ἰο {δ18 
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Ῥοσίοά), θαῦ ομθ οἰἴμοσ οομηπιθτιογδίνθ οὗ βοὴ στϑδὶ 6Υ]]}, 6. σ. [89 σαρίῃγα 
οὗ (86 οἰἵγ ὉΥ Νοδυομδάποζζαγ, (οοπιρ. Ζθολ. 8: 19, ψμΘτα ἴΟῸΓ ἔδδίβ οὗ ἃ 
|Κ6 Κἰπᾶὰ δγθ δβρϑοϊ θὰ): οὐ δη(ἰεϊραϊϊνε οὔ βϑοῆιθ στοῦ δηὰ ἀδηροτσουδ 
ΒιΓΌρ] 6, 6. ζ. Φομοὶ δῖα 5 ΓΘ Ὀ !]Ποπ ἀραϊηϑὺ ΝΘὈσομδάηθζζαᾶγσ. Μογρθονοσ, 
88 ΝΟὈΟΘΠΔΟΏΘΣΖΑΥ 18 οα]]οἀ ζίησ, τ 116 οὐ (818 ἀχρϑαϊ τος, Ὀοΐῃ ᾿η Πδπιοὶ, 
Κιηρβ δηὰ Ομ σοηίοΐθβ, μὰ Φογθιηδῃ, πὰ 85 γὸ ΠΟΥ (866 Νοβ. 1Π|..10..), 
[μαὺ Φεμοὶακιμν Β ζουγίλ γεᾶν σογγοϑροη θα σὴ (86 3,γδί γοὰσ οὔ Νοϑαοςμδά- 
ΠΘΖΖΆΓ, 88 Υἱονσοαὰ Ὁ (86 ἩοΌτονΒ, Ὁ που]ὰ δβθϑιῃ ἴο ΤΌ]Π]οὐν οὗἁ οουγδ6, δἰ]ον- 
ἵπρ [6 Βἰδίογι αὶ νυν οὔ Ὠδηϊοὶ, ὑπαὶ [86 ἱπναβίου ΌὉγ Νερυς δάμη ζΖΖαγ 
ταυδὺ αν Ὀδ6η Ἰδίθ ἴπ 607. 1 80, (ἤδη οὗἁὨ οουγβο (86 στοδίδσ ραγί οὗ διε 
,γβὶ γϑδν, 88 οουμίοα Ὀγ ἴΓπ6 ΗΘΌγΟνΒ, οΘογγοβροηαθα (ο 6 Τοιγίλ γοδγ οὗ 
Ζοϑμοϊακίηι, 88 Νοβ. ΠΙ. ΙΥ. ἀοοίαγο. 1δίοσ πδὲ ἴπ6 (πη πο ΠΔη16] 
ἀοϑιριαίοβ, ΝΘΌυ δάμοσζατβ ἐχροαϊοη οουἹὰ ποὺ Μ06}} αν θθθῃ, ᾿ἴ τὸ 
δάπ)ῦ [Π6 στοαῖ οχίθηϊ οὗὨ δ᾽8 σοπημθβίβ δἰΓΟΔαΥ τηδ66 αὖ, ΟΥ 8 ᾿ἰ{{ἰ|6 Ὀοΐοσο, 
16 Ὀοριπηΐηρ οὗ 604. Ογτυβ ἀπὰ Ογάχδᾶγοθ Ὑ ΓΘ δδουῦ ἴδῃ Ὑθ8γ8 ἴῃ 80Ὁ- 
ἀυϊηρ Αβα Μίπου ; οουἹἱὰ Νϑθυοδάποζζαν ἤλυθ ονθστυῃ 41} ΒΕΒΟΥ Αβὶδ 
δὰ Ἐργρὶ ἰῃ 688 ἰπ8ῃ ἰσο ΑἸ] τμο86 (πθη, ψδο, κὸ ᾿θηρογκο, ὙΝΊΏοΥ, 
οἴο., πᾶ κα (86 ΤΟτῚ ἢ} γοᾶῦ οὗ ΝΟυσμδάμοζζαὺ δπὰ ἰΐθ οἰσθιἢ οὗἉὨ Φδεβοὶδ- 
Κίη,, 1. 6. 602 οὐ Θ01, ο Ὀ6 ἴῃ {1τὴ6 ΒΘ (δα Κιὴρ οὗ Βεαθγίου ἔγβι ἰηνδα θα 
Ῥαϊθβίίηθ, στὸ οὐ] σὰ ἰὼ ἀἰβῆοποῦ ἴ86 ἐγθαϊὶ οὗ Βέτγοευβ, σβὸ (Νο. 1.) 
ΒΆΥδ, ἰῃ 80 ΩΔΗΩΥ͂ ΟΣ, (δαί “το ΝΟΟΙΟ δά 6ΖΖΔΣ δοασὰ οὐ ἢ᾽5 ἐλι μ τ 5 
ἀδαῖῃ, δα ἰοΐ᾽ [6 8ρΡ011 δηὰ {πὸ σαρίϊνο υἱεισδ, Κι γτίδηβ, ΡΠ θη οῖδη8 δηὰ 
Ἐκγρύδηβ, ἰο Ὀ6 οοπἀυοίοα ἰο Βαυγίοη ὈΥ 8 οἴδοογδ ὙὍη6 δβδῃιθ 18 8180 
δϑϑογίθα ὈΥ Αἰθχαπάθν Ροὶγίδίορ, Ευβοὺ. ΟἸ του. Αστὰ. 1. Ρ. 45. ΑἹ] ἀστθθ 
18 Π|8 τησδὺ πᾶν Ὀθθὴ ἴῃ 604; δπὰ βοδγοοὶῃν 8 ἀουδὺ οδὴ σοιωηδίῃ, ἱπαὶ ἱξ 
ὙΔ8 ΠΟΔΡ (86 σοπιηιοποοπιθηί οὗ 118 γ8ᾶσ. 1 ΘΏρΡΟΓΚΟ 5808, ἢ σοαρεςοῖ ἰο 
ὙΠ Βοσοϑὺβ 4880 γίϑ, {παῖ “10 ἸΔΥ Δρρϑδὺ ἰο δ6 ἀου δι] "Ὁ Ρ. 6. Ηρ γοίουϑ 
ἴο Φετ,. 29: 10, ΘΟΙΏΡ. Υ-. 2, [ὉΓ ῥτοοῦ δῦ [86 6χθ οὗ Φρομοηῖδθ τγὰ8 [86 
ἄγει ἀοροτγίδιου οὗἩἨ ὅθ Ὁν Νεδυοβδάμποζζασ. Βυδ 1] σδὴ πὰ πο ρῥτοοῦ οὗ 
ΒΌΆΘΙ ἃ ἠδίυτο ἴἢθγθ. ΤῊΘ βίμαρίο ὑγυ νὰ 15, ὑμ8ὺ ονθηῖβ ἃΓῸ ΘΥ̓ΟΥΥΠΟΓΟ ΓῸ- 
Ἰαϊοα, πῃ τοδβρϑοῦ ἰο Φϑποιδκιπιβ σοῖρῃ, τοδλπουξ ἀπ ἀαἰο8 οὗ ὕτηθ, ἩΠῈ 180 
οχορρίϊου οὗ Ὀδη. 1: 1, 2. Βαὶ 581}}}, 686 θνυθηίβ δγΘ γι }ν δυο 85. ἴο 
δον ἴμ6 Θηὔτα ργο ΔΌΣ] Υ οὐ πμδῇ 15 ἀθοϊαγοὰ Ὁγ Πδηϊοὶ. 

ἘΒυῦ ΝΕΡΟΘΒΔαΏΘΖΖΑΓΣ ἰοοὶς δυο βουβὴ ἴῃ ἰμ6 ζουγίὰ γααν οὗ Φοϑβοι δ κληι 
(Νο. ΙΝ. αὔονϑ); ον οου]Ἱὰ Β6 ἀο {{π|8, ἀπὰ γοῦ βοηὰ Π.δηΐθὶ δπὰ ᾿ι8 οο- 
ΡΘΘΓΒ ἰηΐο οχὶΐϊθ, ἴῃ (86 ἐλίγα γϑδὺ οὗ [86 Βδιηθ «Φϑῃοίαἰκῖπι δ᾽ 
Ομ τδῪ Ὑ16}} τ οὶ, (μα ὑπο γ6 'β ΠῸ ἱπιροβαὶ Ὁ} 1 γ, οὐ Θυθη ἱαρτο ΔΌΣ ΠΥ, 

ἴῃ {Π18. ὙΊΏΘΓΘ ἰ5 [6 Ῥδ8βδαρθ οὐἁὨ δἰβίοσυ ἴο βοῦν ἴμαῦ Νοδυς βδάμοζζασς ἀϊὰ 
πού Ὀοϑιθρθ δηὰ ἴακθ Ψογυϑαίθῃ, ὀφίογε ἢ σποιΐ ἀρδιηϑὺ Οδγο οι ὃ 
Βδδυ οι, Οδγο θη δα, δηὰ “)6γυβαίθμ), ἃτὰ δὺ [86 δχίγθπιβ ροὶ 8 οὗ δ ἰσδη- 
δἷο, [86 ββογίβδι 8:46 οὔ ψβῖο '8 ᾿πἀθαοα (86 ἀϊδίαποθ ἴγοπι ΒδΌγίου ἴο δὺ- 
σμθι ἢ. ὙΥΕΥ ἴδθη ἀἸα ποὺ ΝΕὈυΘΙδάποΖΖδγ ρὸ ἀΐγοοῖν ἔγοαι ΒδΌγίοι ἰὼ 
Οδεοδβοιϊϑῃ ἢ ΤῊΘ ΡγΟΌΔΌΪῈ ΔΏΒΥΘΥ ΒΘΘΏΙ8 [0 τ26 ηοῦ ἰ0 Ὀ6 ἀϊβῆουϊς. 46- 
Βοιδ κτλ 88 ρἰδοθὰ οὐ (86 ὑβγοπθ ὉῪ ῬΏδσδοῦ Νϑοδο, δὰ σομβοα ΘΟ γ 
ΔΒ δ᾽΄᾽Ὰ86 ὨΘΑΥΓΥ 4107 δηὰ ὑὐἰθυΐατγ. ΝΟΌΘΟΒΒβἀποσζαυ, ὈὉΥ τλδγοδίηρ ἄγοι 
δραϊηδί πἷπι, δὰ ὑπ η βυυθάἀυΐης 84}1 186 οουαίτίεβ ὑπάὸνς Εμγρώδη ΒΥΓΑΥ͂, 
ὑμγου ΡΒ τ ΒΟ 6 ῥαββθὰ οὰ Βῖ8 τβᾶγοβ ἰο ΟΔγομϑιηίϑῃ, δνοϊἀθὰ (80 ροβεί- 
ΠῚ οὗ αἱὰ ἔγροιι Ἐγρὶ Ὀδίηρ σίνθη ἴο ἴμ6 Οἷγ ἴθ αυθσϑύοῃ, οΥ ἔγομι [86 
411168 οὗ Εργρί. Οδγοβθιλιδα 88 ἴμ6 δἰγοηροδί ρ]δοα ἰῃ αἱ ἐμαὶ στορίοη ; 
δια βυοῖ 8 ρίδη βιονθα [8 ϑχρογίμθββ οὗ ΝΘΌυ δά ΖΖαῦ 88 ἃ ἩΔΙΥΪΟΥ. 
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ὙΠ6 Ὑδοῖθ σοΌΓδο ΟΥ̓ Ονϑηΐδ, ἴῃ {818 ο8586, σου ΑΙ ΗΪΥ ἰΟΟΪκ5 δα 1 (86 δεδοσίϊοη 
1 ἤδη. 1: 1, 3, νοτα ἴγῦρ. 

“Βαξ μον οου]ὰ Φογοσαΐδα, ἴμθῃ, ἴῃ 186 γουγίλ γοᾶν οὗἉ Ψεμοίαἰκῖτα (25: 1 
866.), ἰδτεδίθη δὴ ἱμναδίοη οὐἁὨ [86 Ομ δι ἀθϑϑ, αῃἃ βϑυθῃτυ γϑασβ οὗἁἨ Ἵχὶϊο ἢ 
Ἴδὸ 6χ!]θ, δοοοράϊηρ ἴο [15 νἱονν, μδαἃ Αἰ γοδαν Ὀδρτη. Βαὺ ἰο ἰμ}}9 40.68- 
Ὅοπ ΟΠ6 ΠΙΔΥ͂ ΤΟΡΙΥ, ὑΒαὶ ΝΟΌΥΠΒΔάπ 6 ΖΖατβ ἤγεῦ ποτ, υἱΖ. (86 βυδ)θοϊίοη 
οἵ “«Βοϊαἰκίτ δὰ 186 πιακίηρ οὗὨἨ δῖπι ἃ ὑσὶ δυΐαγγ, μὰ ᾿πάἀθοὰ δγοδὰν Ὀθθῃ 
ἄοῃε ; Ὀυϊ 8]} οὗὁἩἨ Ϊ8Β6 τοῦκ πδῖο ΝΟΌΌΘ ΔΉ ΖΖΆΣ Ῥγ͵δ8 ἴο ρογοστη, 88 ποὶ 
γοῖ εομρίοἰθ. [Ιῃ ἰδ νἱοϊουουϑ πιδγο ἔγομθ ΟΑΓΟ οι ἶϑῃ, βοτο δ μα 
Βδδη Βυσροοϑϑῆι,, ἰμτουρἢ 41} [Π6 σου ἰΣ168 οὗἁὨ ΠΙΙΠῈΡ Αδἷα δπὰ Τόνοῦ Ἐργρῖ, 
διὰ οὗἨ Ἴσοῦγβα ἱβγου ρα ῬΑ οβπο, ἢ6 γγ88 δ}}} ἴο οοἱ]Ἱθδοῖ τοτθ ὈΟΟΐγ, δπὰ ἴο 
ΟΔΙΣΥ͂ ΔΊΓΔΥ 806 ἢ δηἀ 50 ΤΏΔΗΥ σϑρενο8 85 ἢ6 ἰβδουρῆϊ που]ὰ οἤθϑοίυ!}Υ ᾿Γ6- 
υϑηΐ ἸΠδΌΣτοἴοη δον Π18 ἀθραγίασθ. [10 18 ποῦ ργοῦδΌ]6 τῃδιὶ ἢ6 βοῃΐ δΤΑΥ 
ΤΩΔΌΥ Τοδρίϊνοϑ ἰοὸ ΒΑΌΥ]ΟΣ, ἱπηπιοα!αἰον οἡ ἷθ ἢγδὶ οσαρίυτο οὗὨ 6 γυβδ α,. 
Ηδ εου]ὰ ποῖ [θη ϑρᾷγο [86 ἴσόοουρϑ ὨΘΟΘΘΒΆΓΥ [ὉΓ ΒΟ ΔῊ Θβοοτὶ 88 τῶδ ΤῸ - 
αὔἰτεὰ ἴο ἀο (δϊ8. [Ιῃ 411} ργοθδὈ} } γ, ΓΠΘΥΘΙΌΓΘ, ἢ6 οοπίθηϊοα Ὠπι686}} πῖ} 
Βοῃ ἴῃ ΔΉΔΥ ἃ δ ΠἸοΙοΐ Ὠυτοο τ οὗὨ λοδίασες, ὈοΙΪοησίηρ ἴο {86 ῥσίποθβ δηὰ 
ὩΟΌΪΘ68, ἴο βϑοῦγο 186 Πα 6] 1 οὗὨ Φεβοίδἰκῖη. ὙΤηδ ὈΟῸΚ οὐ ΤΔηῖ6] (1: 1--8) 
ΠΘΤΟΙΥ ΘΥΘΥΒ, ἰδῇ ἰῃ ἴῃ6 ἰλέγα γο δ οὗ «6 )ο δ ἰκῖπι, ἃ ρᾶτὶ οὐὗἁἨἍ 186 ν6886}8 οὗ 
δα ἴϑιρ 6, δῃὰ δοηιο οΥΓ ἰλὲ ζϊηρ᾽5 εεοαὶ απὰὼ ΟΥΓ (λ6 ργίπσοβ, τοτο βοΐ ἴὸ 
Βδῦγίου. Νοίδιηρ οουἱὰ Ὀ6 ΙΏΟΓΘ ΠΑΙΌΓΑΪ ΟΥ ῬΓΟΌΔΌΪα {π8η (818, ὉΠΩ͂ΘΥ 
δΌΟ εἰτουτϊηδίδηςοθβ. ()η6 88 ΟἾΪΥ ἴο (8]] ἴο πιϊπά, μδὶ λοδίασεξδ, αἀπιὰ ἐμοβα 
οὗ ῥσγίποοὶν ἀδβοθηῖ, ἯΘΓΘ ὑϑ08}}γ ἀοτιδηἀοαὰ ΌΥ (ΟΠ ]ΌΘΥΟΥΒ, ἩΠΟΙΤΟ τυϑηΐ οὗὅὨ 
δά ο!γ ἴῃ ἴπ 6 δυθαυοα νᾶϑ δυδροοίοα ; 8η4 αΪβο, (δῇ {Π6 ὈΟΟΙΥ οΥ̓ ροϊὰ δηά 
δἰϊνοῦ ὙἯΔ5 ΟΠ6 81 ΟὈ]δοῖ, ἰῃ 411} δυο ΘΧροα! θη 8 68 (δὶ οὔ Νεῦυςδά- 
ὨΟΖΖΗΣΒ. Ηρηοσθ, ἴῃ {06Γ. δ3: 27---80, ΠΟ ΠιΘη 0} 18 τη846 οὗἨὨ ἴΠοβθ ἢγβι 
Βοδίδροϑ 838 6χ! 05; ἤγϑί, Ὀθοδύδα [ΠῸῪ ὝΘΤΙΘ [6 Ὁ ἰΏ ΠΌΤΟΥ, δηἃ ΒΘΟΟΏ Ωγ, 
Ὀδόδυδα6 ΓΠ6ῚΡ ΠΟΙ ΟΠ ΟῚ Ῥᾶ8 ἀἸ δγοηῦ ἴσοι (παῖ ΟΥ̓ ΟΥΑΙ ΏΒΥΥ Οχῖϊθ5. ἤθη 
πὸ ἤηὰ Δογοι δα, ἐπογοίογο, ᾿η 26: 1---11, πη (86 7οιγίλ γϑᾶγ οὗ Φοδβοίδκὶπί, 
το διθηησ 80) υρϑῖῖοη δηὰ οχὶϊθ ἴὸ ἴπ6 9678, 1Ὁ ὁδῃηποῖ γΘΑΒΟΏΔΌΪ ὈὉΘ 
ἀουδιρὰ ἐμαὶ ἢθ αἰὰ 50, θδΘοδῦδ6 ψϑμῃοιαἰκίαν, [86 ἰὈτΤΔΟΡ 8}}γ οὔὗὁἩ Εργρῖ, δὰ 
ἪἢῸ τυογοονοῦ ἢ8α Ὀδοη βαῖ Οἡ ἢΐδ ἰἤτοῦθ Ὁγ {Π6 Εργρύδη ἰηρ, τδδ τη θα!- 
ἰδιηρ τονοϊ. ΝΕΟΡΟΘ ΒΔ ΏΘΖΖΑΓΒ εὐοοοδβ δ (δ  ΒΟΠΒἢ 88 ὨΓΟΌΔΟΌΪΥ 88 
γοῦ πκηονῃ ἴῃ ΔΦυάοα. Φεδοϊ δῖ π), ΤΠΟΤΟΙΌΓΟ, Πορθα [ῸΡ ἃ αἰ ἔδσοπΐὶ σϑυϊί, 
Δ Μἂ8 ΣΟΔΩῪ [0 01} ἮΪ8 (ὍΤΙΩΘΤ ΤΟΑΒΊΘΥ, 1π ο886 ΟΥ̓ ἢΐδ εὔζοθβθ. ΤῸ ὑχὸ- 
γοηὶ 1018 Οδίβϑ ΟΡἢ 6, 96 Γομ δ} υἱίοτοὰ [Π6 ΓΟΙ ΤΩ Διο 5. οὐὗὁἨ ἙΟπαρ. 25: 
1---11; Απὰ πδὲ “96 8ο 8 ]κἴ τὴ ᾿π ΘΠ ΟῚ Β ΟΤῸ ΚηοΝπ ἰὼ ΝΟΌΘΟΠΔΟΠΘΖΖΒΓΥ, 
δοθτὴ5 40116 ῬΓΟΌΔΌΪΘ ἤτοτι ἴμ6 ἰΓοδίιηθης ἡ ἢ, δοοογάϊηρς ἴο Βατοβυδ, (6 

ὅϑν5 ΟΧροσ Θῃσ6α δἰ {π6 οἶοδθ οὗ ΝΟ ΠΔα ΠΟ Σ ΖΔ 5 Θχροα 0 ῃ, Υ]Ζ. [π6 ἀ6- 
Ῥοσγίδιίου οὗ φῦγον οδριϊνεβ. 8.}}}, ἃ5. (Ὠ]8 Ὁ1855 οὐ ὌΧ ]θ 8 15 ποῦ ραγ Ὁ} δΥ- 
ἱξοὰ ἰπ Ἅ6γ. 62: 21---80, [Π6Υ ὈΓΟΌΔΌΪΥ σΟμββίο ἢ πη δ] ΟΥ̓ ΒΏΟ ἢ 88 τηϊρεὶ 
ΘΟ 6 ὉπθδΣ ἴῃ6 ἀΘ ΠΟΙ ΔΙῸ οὐὗἨ Βοβίεροϑ, ἱ. 6. (ΒΟΥ ὈΘ]οηροά ἰο [116 ἸΏΟΓΘ 
ἬΘΔΙὮΥ δηὰ ᾿πῆσοηιδὶ (λυ 168. 

Τηδὶ 81} τὶ ἢ 8885 ὈΘΘῺ δαϊὰ οὗ {86 ἀϊεροβι(οη οὗὨ “εποϊακὶπι ἴο το 6], ἰ5 
ἔστιθ, β66π|8 ἴο Ὀ6 σοῃβγπιοα ὈΥ δ6 ἴδοῖ, (Πδ΄ ποῖ ἰοὴρ δου (818 ρμογὶοα, 88 
δΒοοῦ 85 ΝΟΌΌς Πδάποζζαν δὰ ροη6 ἰο Βεαῦγϊίοη δὰ Ὀδοοσηθ δἰ δ ΟΠΆΓΥῪ ἴἤΟΓΤΘ, 
1, 6. Ῥγοῦδοϊγ δὺὺοῦλ ἴ6 δπὰ οἵ 604, Ψεδποϊαἰκὶπι ἀϊὰ δοίῃ !}}] 7 τορο], δηά 
ὅσον οἱ δἰ» Δ] ορίδποο ἴὸ Βαδγίοη. ΤΠηδ Κὶπρ οὗἨ Βδῦγίοη, πονγθνον, 88 
80 ἱπίδηϊ οὐ Ὀοδυϊ γιηρ δὶ οδρι δὶ δηὰ ἢ ἰθηρίθβ, δηὰ ἰδπ5 ὀχροπάϊηρ 
[6 ἱπυβδθο ποδὶ τ ὙΒΙΟΝ πὸ δὰ οοἰϊθοίοα ἴῃ δ ὈΓΘαΔΙΟΓΥ ἱπουγδίο 8 
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(Βεοσοβυὺς 'π 906. Οοηῦ. Αρ. 1. 19), ταὶ ἢ ἀπὲ ποῖ ἱπιπιοάϊαἴοὶν ὑπάοσίδκα 
ἴο ομαϑιϊδα [86 96 δϑὰ Κίησ. Βαΐ δὶ 1π6 οἷοβθ οὗ 600 Β. Ο᾽., οὐ ϑδσὶγ ἴῃ ὅ99, 
86 ἀραΐῃ τηϑΙ 6 ὉΡ ἴ0 Ψογυβα θαι, δηὰ Ἰηῆϊοϊθὰ [86 ῥϑηδιὺν ἐμὲ τδϑ υδ888] 
ἴῃ 683685 οἵ ΓΕ ΟΪ(. 

Τϑησογκο δηὰ οἴμουβ δϑδοτὶ, ἰμβαὶ ΝΟποδαάποζζαν ἀϊὰ ποὶ ἰηνδῆθ συάθα 
δραῖη, ἀυτγίηρ [π6 18 οὗ Φοδβοιακίηι, δηὰ ἐπδὺ [818 Κίηρ ἀϊοαὰ δπὰ νγδϑ Ὀυγιοὰ 
ἴῃ Ῥ6 866, ΘΟὨΙΓΔΓΥ ἴ0 186 {πγϑδῖ8 οὗ 9ογοιδῃ, 22: 19, δηὰ 86: 80, νἱΖ. [μδὲ 
86 ββουϊὰ 6 ἀρβίσογοὰ ὉΥ νἱοίθῃοθ, δὰ ἢὶ8 ἀβδὰ Ὀοὰγ θὰ οδδὲ ουΐ υῃ- 
Ὀυτοα, ΤΠ ἄρροαὶ ἴογὺ ῥτοοῦ οὗ (μὲβ ἰβ ἴὸ 2 Κὶπρβ 24: 6, ὙΒΙΟἢ βίδίθβ, (μδὲ 
“( δ  Ποἱ αἰκῖτι 916ρί τοϊλ λὶ ζαίλογβ, διὰ ἰμαὶ ομοίακὶπι Ἠ18 βοὸι γτοῖρηθα ἴῃ δ18 
διθδὰ." [ῷϑηροῦῖα (ρ. 7) ἄνογβ, [δῦ {μ6 Οχργθβδίοη ϑδίθρί οὐ γϑϑίεα ιοϊλ λΐ 
αιλετβ τλθϑῃβ, αἰ νσαγϑ πὰ οἶγ, {δδὺ “(86 ῥϑσβοι 1ἴπ αυοϑοἢ ἀοϑοσπαάρα ἰῃ 
αυϊοῖ ἴο 186 σοταμηοπ τάν οὗ 18 ΤἈἸΠΟΓΒ. ΘΌΓΟΙΥ δὴ θη σΘ τοϊϑίακο ἱ Τὶ 
Ὡϑῷ οὐ 1096} τιθυ ον ἀοδισπδίοβ (86 ἀεαίὰ οὗἨ δὴ ἱπάϊν!ἀυδὶ, πἰίδουΐ ἀσίοτ- 
ταϊοϊην [86 ἴδεϊ ΒΟΟΣ ἰῦ 68 Ῥεαοεζωὶ οτ υἱοίεηὶ, 16 οἶδα δου ἴτοῦι 
Ἡοῦτον ὑδᾶρθ. [ΙΏ αἰπηοβῦ ΘΥΘΡῪ Πδγγδίίοη σοϑροοηρ ἴΠ86 ἀσδίδ οὗ ἃ Κιηρ, 
οἰἴδοσ ἰῃ ἴμ6 Ὀοοῖς οὗ Κίηρε οὐ ΟἿ σοηλο οβ, 1Ὁ 156. βαϊὰ οὔ δὲτω, (8δὺ ἂφς δἱορί 
ιοἰλ ἀἰβ ζαίλετβ. Βαῖ ἴ8δἱ [118 85 ΠΟ ΘΟ ΘΓ ὙΠ ἱπαϊοδπρ ἢ15 ρεασεζω 
δυγίαὶ, ῖ5 αυΐϊία οογίδίη ἔγοπι ἴΠ6 ἕδοῖ, {π8ὺ ἴῃ ὩΘΑΓΪΥ ΘΥΘΓῪ σ886 οὗ [818 Π8- 
ἴστοα, ἴΠ6 Ὀαγία] οὗ [6 Κιίπρ 18 ἴι6 δι ]θοὶ οὗ ἃ βορδγδίθ τιθῃ[οη, Ββονίηρ οὗ 
οοῦγβα [ῃδὺ [815 15 ποῦ Ἰηνοϊνοα οΥ ᾿ρ] 16 ἰῃ [86 βγβὶ Ἐχρυθββίοῃ. ΝοΣσ ἀοδδ 
ΞΘ (δορὶ) ουθὰ ἱπνοῖνθ 186 ἰάθα οὗ ἃ »εασεξωϊ ἀεαι,; ἴον ὶξ ἴ5 βαϊὰ οὗ 
ΑἾδΌ, σδὸ Ροτίδιθα οὐ πουπαβ τϑοεῖνθα ἰπ Ὀβιι]6, ὑμαῦ “ 86 δἰερὶ σὴ 818 
ἔΑΌΒΟΥΒ," 1 Κίηρβ 24: 80. ἴῃ ν. 86 15. 186 εαυΐναϊ]οῃί ΘΧΡγοδβῖοι : ϑὸ ἰλα 
κίησ αἰδὰ ; δπὰ 10 15 ἴΠθη δα δα: “ὙΒ6Υ Ὀυγίοα δἷπι ἴὰ ϑβαυλδγια." [Ι͂ἢ (86 
ΒΔΙῺΘ ὙΒΥ͂ 331 ΔΙΟΠ6 ἰδ υϑοα ἔθ γ ἀδδῖ}, ἀπ τηοϑίν ἰοῦ ἴμ6 ἀθδιστιδοη οἵ 
υἱοίθης ἀδαίμ, ἴπ 184. 14: 8, 17. 48: 17. 900 8: 18. 20: 11. 21: 26. Νοῖ 8 
ποτγὰ 18 βδίὰ ἰῃ 2 Κίπρβ 24: 6, οὗ Φε ποι δἰκίηνβ δεγίαὶ ; δπὰ οὗἩἨ σουγβο ἱμ 6. 18 
Βοιμίηρ ὕΠ6γ6 ἴὸ δον ἰΠδὶ οτεταίδῃ, ἴπ ἀδοϊασίης Ὁϊαῦ ἢ δμουϊὰ ῬϑΥΙΒᾺ 
υὠπδυγίοα, δὰ φτθαϊοίθα τιῆδὶ ργονοὰ ἴο θ6 υπῖτυθ. Οπ ἴ86 οἴδοσ μαμὰ; 
Ὑμδὺ ΔΓῸ ΜΘ ἴο 8 Κ6 οὗἩἨ ὙΠΣ ΝΡ, [0 ἀδδίγον λῖπι (Ἰ. 6. Φϑοϊακίπι, 88 [85- 
ξουκο δἰ πι56] (ρ. 6) ὁοποθα 68), ἢ ἴῃ 2 Κίηρβ 24: 2) Απὰ νῇῆδὶ οὗ 2 ΟἌγοη. 
86: 6, ΨΒΙΘὮ Β6Υ8 [μδὺ [86 Κίησ οἵ Βαδγίοηυ δοιπα «ελοϊαλῖηι ἐπ Κείϊετε ἰο 
σαττῷ ᾿ὔπ ἰο Βα ψίοη, Ὀὰὺ τα ῖκο8 πὸ τηθηοῃ δὲ 4]Ϊ οὐἨ 818 Ὀοίηρ δου 
βοηὺ {μον ὃ ΤΠδὺ Φογθπι δ μᾶ8 ποῦ ρίνθη δὴ δοσουηΐ οὗἉ ἴ86 Ὁ] ΑἸ πιθηὶ 
οὗ μῖ8 οσσῃ ργϑάϊοϊίοη τοβρϑοϊϊπρ Φϑ μοι Κίμ), 19 ποῖ βίγϑηρθ, ὉΠ]655 [86 ὈΓΊη- 
ΟἾρ]6 18 ἴο 06 δϑβυπηδά, {Πδὺ ργορθθὶβ ἃτὸ οὐ] ραιοα ἴο το [8}} δῃὰ γορυ δῦ 
λίδιογψ, 88. Μ6}1] 88 ργϑαϊοϊΐοη. 1 πλρμῦ ονθὴ δριι ἰῃ ἕδτον οὗ [9 [Ὁ]β] θη 

Οὗ (86 ργϑάϊοϊίοπ, ἔγοπι (88 βίϊοποα οὔ 86 ργορβοῖ. [ νψᾶβ δὰ δυθῃῦ δὸ Ὑ6]] 
Κπονπ, οη6 ταῦ 86. πὶ ῬΓΟΌΔΌΙ ΠΥ, 084ὶ ἃ βροείαὶ σθοοσὰ οὗ 10 νγὰ8 ποῦ 
Ὡδαἀδα οπ Ὠἷβ ρατί. Ὑοῦ 1 (ΒΚ ([Π6 ὈΟΟΚΒ οὐἨ ΟἾἤγοη ο]68 διὰ οὗ Κίηρβ, ἃ8 
οἰὐθα ἀϑονϑ, ἔϑνθ ἐπιρίϊεάϊν γοργά θὰ ἴμ6 ὀνυθπὶ ἰῃὰ αυοϑίου. 811}} ἵλοσα 6χ- 
ῬΓῸ88 ἀΟἽ βπά, τὴ τοί, (6 γαοορη τίου οὗ τ ἰῃ Εχοκ. 19:9. Ηδτο, 
[86 ργοοράϊηρ οοηϊοχὶ ἀθϑοσῖ 68 {π6 τοίζῃ δηὰ ἴδλίδ οὔ Φϑβοδμδζ οσ 58) τα ; 
οοΙΡ. 2 Κίπρβ. 28: 81---ὃ8.. ὙΠθη [86 ρῥγορ δῦ δοίῃθδ, ἰῃ ἢἷβ μαγϑΌϊθ, ἰοὸ [86 
8 6850} οὗ ΒΑ υπι, ν᾽ Ζ. “6 ΒΟ  ΑΚὴπὶ (1π σ856 ἢ6 πιθδηϑ ἴδε ἐππεάίαίε δὰο- 
668807), δηὰ ἢ δᾶγβ οὔ Βίπι, {πδὲ “186 παιϊίομβ βοὶ ἀφϑῖηδὶ Ηἶπὶ . .. δὰ ΒΘ 
Ἧ85 [Δ ΚΘ ἴῃ {πο ]γ ῥοῦ, δῆ ἰμ6Ὺ ρὰῦ Πὲπι 'ἴπ πασὰ ἐπ ολαῖπδ, διὰ Ὀτουρλὶ 
Ἀπ (ο ἴπ6 ἰηρ οὗἩἨ ΒαΌγ]οΣ : [ΠΥ Ὀγουραῦ Πΐπὶ ᾿πΐο μοὶ 8, (Πδὶ Ἀ]8 νοΐδϑθ 
Βιουὰ πὸ τοῦθ ὉΘ Ποαγὰ ὑὕροὴ [μ6 πιουπίδίηβ οὗ [6τ86]." ΤῸ ἰπίογργοὺ αἱ] 
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τοϊ οὗ 96. βου Δ, 45 Ἐοϑθητ ον, ᾿Θηρογίο, δηὰ οἶμοῦβ αν ἀοη6, 56 ΟἴΩδ 
ἴο πὲ ΤΟΥῪ ἱποοηρστύουβ, ΤῊΘ ρῥτορμοί βΆγ8 οὗὨἉ {μὲ8 ἰοη, ἴμαὶ “6 πϑηΐ Ὁ 
δΔηα ἀονῃ διιοηρ [6 ἸΙοΏ 8... ἰθαγηθα ἴο οδίο ῥὑγου, δῃὰ ἀονουγθα τῃθῃ ; 
διὰ ᾿ὸ ΚηΘν (Ποῖν ἀςδοίδία ῃ]86 68, δηὰ ἰαϊὰ νδϑίθ ἐμ ὲγ οἱ 1168, δα {86 Ἰαπὰ 
Ὑ185 ἀοϑοϊδίθ, δηὰ {μ6 ἔμ π 6558 ἐμϑγθοῦ, ὈῪ γτθᾶϑοῃ οὗ ἢΐ8 σοδγίηρ." ΑἹ] (818 
ὨΟΥ͂, ΟὗἨ ἃ ὈΟΥ εἰσλὶ γοϑγδ οἷά, βοοοτάϊηρς ἴο 2 Οἤτοη. 86: 9, δἀηἃ δοοροτγάϊηρσ 
ἴο 2 Κιηρθ 24: 8, ΟὨΪΥ εἰσλίοοη ; δὰ οὗὁὨ ἃ οδ ἃ, λόσθονοσ, 8ο, 8485 ὈΟΪΝ 
ΚΘΟΟΓῸΒ δυύθῦ, σεϊσῃϑα ΟἿΪΥ δυουϊ ἑῤγες πιοπίλθ .ΆᾺΧᾺ πιοϑ ὀχίγανασδηϊ Ῥᾶγᾶ- 
ΌΪ]6 που]ὰ Εζοκὶοθὶ βοθπὶ ἴο ἤᾶνο τυγιτίθη, ἱ 41} 818 18 ἴο Ὀ6 ρτοαϊοδίοα οὗὨ 
δα ςοἷι ἃ οἰ], ἩΒΟῦΠΟΣ ἀροα οἰσεῦ οὐ οἰχΐδθη, δηὰ οὐ οἹΪγ 8 ἴΠγθ6 ταοη δ᾽ 
τεῖγρη. 

ὙΒότγα 16 ἱπάθρα ἃ αἰ] οΌ]Υ, δτιδίηρ ἴγουλ {86 οχίγοιῃθ Ὀγου τυ οὗὨ [86 
δΒδοτοὰ ττὶΐοτβ, ᾿η πάϊς οὐοὐ (π6 ραγίσμίαγθ ἴῃ [86 ἰϑύουυ οὗἨ [86 οἰοβίῃ ἢ 
Ρατὶ οἵ 26 μοὶ αἰκίπι 5 τοῖστι. Βαϊ οοτγίδίη ἰὺ 19, (μδὲ ποιϊδίηρ δραίπεὶ (86 βὺΡ- 
Ῥοσοο ὑμ6ὺ Βα ἀϊοα ἃ νἱοΐθηξ ἀθδῖἢ, δῃὰ νᾶ ἰδ: υηρυτοα, σα Ὀ6 ταδὰθ 
οὔ ἔγολ τῶδὶ 18 τοοοσάθά. Ὑγουϊὰ «6 γοπιδ ἢ ἢδνο Ἰἰοῖδ ΠὶΒ ργϑαϊοιοη5 
διδι Ἰησ 88 [ΠΟΥ (0 ἰπ δῖ8 ΡΓΟΡΒΘΟΥ, "ἢ ΠΟΥ Βδὰ ποὺ Ὀδθη (4 ]|16 ὃ [1,60- 
οτίκο ᾿πεἰπδίθ5, ὑπαὶ [06 Ροδοϑί} δοςοβείοη οὗ ϑμοϊδομίη ἴο ΐβ ἔδιΒο Σ᾽ 5 
τῆγοπο, δῆονθ ὑπαὶ ΝΟ Δα μΟΖΖᾺΡ τγὰδ8 ποῖ ἴῃ αδίοδίμο, αἱ ἴπ6 ἰἰπιθ οὗ 
ὁ Βοϊδκί 5 ἀθαῖίῃ. Βαὶΐ "ἢ ΝΟ Βα ποΖΖαν μδὰ δἰγοδαν οἰιαϑιβο Φ6Βοῖδ- 
Κιτ οἡ δοοουηῦΐ οἴ δ15 γε Ὁ 6]]ΠἸΙοἢ, ἀπ ρὰΐ Πέτα ᾿ηΐο ἔδίίοσγβ, ἰῃ το 6 ἀϊοὰ 
τγουρὰ μαγὰ 9; νἱοΐδ ποθ, δ 86 ποῖ αν Ἵοἀρὰ ἰο Φοποίβο βίῃ ἴδ 6 
ἴδγοης οὗ Ψυά68, ΝΙΝ ςοηδοαυθποθ οὗ τοπουοαὰ δηὰ βοϊδοιηη δι ρυ αἰ Οἢ8 ὑο 
Ὀθοοίιθ ἰἷ8 να588] Ὁ Απὰ δρϑοΐδι!ν 88 ἢ6 γὸ8 580 γουηρ, [πδὲ 1016 νγὰ8 ἴὸ 
Ὀε ἴδαγϑα ἔγογῃ δῖπι ἢ [866 ποϊδίηρ οὗὁὨἨ [86 ἱπιροκβὶθ!6, ΟΥὁ θυθῇ οὐἁ [Π6 ἱπὶ- 
ῬιοῦΔὈΪΟ, 1 4}} (818β. ὙΤπθ ἔδοῦ (δὶ ΝΕΡΌ ΒδάπμθΖζᾶρ Ῥγὰ8 ὙΘΥῪ δυβρίοϊουδ 
οἵ Φεδβοϊδοέη, 18. οἶθαγ ἴγουῃ ἴ[Π6 οἰγουμηβίδπεσ, (μα ΔΓ ΟὨΪΥ (ἢγθο τηοηῖδδ, 
Βὸ γοϊυγποα υ10} Πὶδ ΔταΥ, δπα σϑγγιθ οὔ ὑμαὺ Κίηρ δηᾶ δὴν οὗἁὨ ἢ]18 βιὉ- 
6οῖδ, ἰαῖο οχὶϊθ δὲ Βδργοπ. ΤῈ ρθγαδο ΓΟΣ ΤΙ ὩΣ πΘ,, ἴθ 2 ΟἌτοη. 86: 
10, ᾿Ἰηἀίοαϊοδ βου} ὶπῷ ΠΟΤ, ἰῺ ΤΑΥ͂ ΔΡΡΓΟΘηβίου, δὰ 888 Ὀ6θη υβ0Δ } } Ὁ 
ποίοοα Ὁγ οοπηηοηἰδίουβ. [ἢ δ]} ρσοῦ ὈΠΠΠΥ, 0.15 γείωγη ΟΣ ἑωγηῖης οὗ ἰδ6 γδαν 
ΤΩΘΔ}5 (6 ϑργίηρ οὗὨ ἰ86 γοδγ, τβθη Κίηρθ ΟΓῈ ποι ἴ0 9Ὸ δυῦ ΟἹ ΠΩ} ΠΑΤΎ 
ἐχροάϊομβ. Βυῦ 51}} 116 πογὰ ψέωγ ἤδσὸ ῥ᾽ δίη}ν ϑἰδηάβ σοϊδίθα ἰὸ βοῖ 
οΟἶβοῦ ρογιοά οἵ {ἴπι6, ἴγοιλ ψ οἷ 10 15 τοοκοηθά. Απὰ τψῆἢδῦ οδὴ {118 Ὀ6, 6Χ- 
σορὶὺ ἴδ δηϊδοθαοῃὶ ρογοὰ ΒΘ «6 οακ ) 88 ἀδροϑθὰ δηᾶ βἰαὶπ ἡ 1 
1819 τόσα ἀοπα ἰπ [86 δυϊμπλη, δηᾶ 6 Βοϊδοβίμ τὰ 6 Κίηρ οἰἴμογ Ὁγ Νϑῦα- 
ΟἸΔΠΟΖΖΑΡ πἰτδοὶ ἢ, οὐ ὈΥ 186 ΡῬϑορίθ σϑῦϑ]ηρς δραϊηδὶ ΒαΌγίοη δἴϊοσ δἷ8 
ἀοραγίασα, Βὸ αὐ τοῖρῃ ἀυγίηρ [86 ἴἤτεθ πϊηΐοῦ τῃοηίἢ5, δπὰ ἴῃ (86 
δργιος οὗὨ ἴμθ γϑᾶγ Ὀ6 δἰϊδεκοα δηὰ οδγτι θα ἰῃΐο οχῖϊθ ὉΥ ΝΟυ δά 6 ΖΖΑν. 
Νο ἀουδύ [815 ΘοπαθοΓοΥ δα ἰαγζο βίδπαϊηρ ΡΑΥΤΊΒΟΠδ, ἰῃ 81}1 886 σοηαπογρα 
σουπίΓΙ68, ΤΟΘαΥ (0 δεῖ δῇ βῃογ παγηϊη. Ηδηοθ [86 Βῃογίῃθδββ οὗ ἴδ6 (ἰπ|6, 
Ῥοΐποθῃ ἐπ6 ἔγϑὶ δηα βοοοῃὰ ᾿μναϑίοη δὺ (8 ροσιοά, δοοογάϊηρ ἴο [86 ϑἰδίθ- 
τοθϊ πη846 ΔΌΟνΘ. 

Τδμδῖ 1 ἢανο γθϑϑοη θα σΟσΌ ΟΕ ἴῃ τοραγὰ ἰὸ [86 ἸΊΘΓΘ δυπιπιαγ ΟΥ 56η6- 
τὶς δεοςοπηᾷδ οὗ «6 ΒοΙΔ ΚΙ 18 γοῖσῃ, Ὀο(ὰ 1 ἴμ6 Βδοσϑα γοογὰβ δπὰ ἴῃ Βογοβαβ, 
1 τοῦϑὲ ὈΘΙΘνΘ ὯὨῸ ΟΠ Ὑ1}} ἀθῺγ Ὑ80 ἰδ κοβ ἀπ: 8 ρδϑὶῃβ τη]. ἴο ΘΧΒΠΙΣΠΘ 
ἴδε. [Ι( [0]ὁγγ8 οὗ σοῦγβο, ἅη}688 [Π6 στ ὉΠ γ οὗὁἨὨ ΤΠ 686 Ιβύοσδη8 οδῃ Ὀ6 
ΤΟ ΔΘΟΏΔΌΪΥ προδομοθά, ὑμπδὺ [δ6 ΟἸἰβϑιοη οὗἁ ργιου] γ8 ΌΥ ΔΩ οὨΘ ΟὗὨ [6 πὶ, 
89 ΠΟ δυχζυτηθηΐ δρδιηδβὶ [μ6 ν ΓΟ Οὗ ΘΟ ̓ ὙΠῸ 4065 βἰαὐᾷ βογηθ Ῥδγ ου ]ΆΓ8. 
Τὶ ἐδ ποίδὈ]γ "]υδίγαίοα Ὁγ Ψ6τ. 52: 28, 29. ἴῃ νυ. 28 10 18 βιαϊδὰ, (μαὺ Νοῦυ- 
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ἘΔ ΖΖΑΥΡ ΟΑΥΤΙΘ ἃ ΔἾΑΥ ΟΔΡΟνο ἴῃ δ᾽5 δευδπίλ 687, 8028 ΡΟΤΒοηΒ. [1 2 Κ. 
24:12, 10 15 δἰδίβα, (παὺ 6 Βοϊ δον ἢ δηα ἢΪ8 οουτί χαᾶνθ ὑποιηβοῖνοα Ὁρ ἴοὸ Νϑδυ- 
ΟμδάποζΖανῦ ἴῃ (Π6 εἰσλέλ γδδγ οὔ δἷβ γοῖσῃι, γῆο σαστιθα Ηΐπὶ ΑΎΔΥ ἴο ΒΔὈγ- 
ἴοη, τὴ 10,000 οαργοβ δηὰ 4}1] [πΠ6 οὐδβπιθη πὰ δι ἢ8, ν. 14. [Ιῃ 96 ., 
ἴμ6η, ἴπ6 δἰδίθιηιθηϊ τοίδυβ ἴὸ Ἡΐδὶ ψγὰ8 ἀ0η 6 9Π6 Ὑ68Γ (Ϊ. 6. ἴῃ 599) δ6- 
ἴοτο ἰμδὶ ἰοοκ [δος το ἢ 18 το  αὐθα ἴῃ ἴπ6 ὈοΟΚ οὗἁἨ Κίηρβ. Βοίἢ (86 {π|6 
Δηα [ἢῃ6 ΠΌΡΟΥ Οὗ 6Χ}]65 τηθηϊοηδα ἴῃ 1Π6 07 ΠΑΒΒΑρΡΌΒ, 816 ἀἰβοσερδηῖ; 
δα σΟΠΒΟΑΠΘΗΠΥ ΜΘ ΤΊΔΥ τοσδγὰ 1}}18 οἰ ουπηδίδποθ 88 Βα σῃϊοπίηρ τἴ86 
ῬΤΟὈΌΔΌΙΠΥ οὐὗἁὨἁ ὑνο ἰῃνδβίοῃϑ, ἃ8 ἰδία δῦονθ, ὙΠ] ἢ ἸΟΟΚ ρῥΐδοα ὙΠΗΐη 8 
5181} ροσιοα οὗ π|θ.0 Αγραΐῃ, ἰῃ “6 γ. 62: 29 [ζ 18 δίδίϑα, {μὲ Ν ΡΟ ΔάΠ62- 
ΖΔΥ, Ἰῃ 15 εἰσλίεσηίδ γ6 ΑΓ, ΟΔΥΤΪοα ΔΎΑΥ οαρᾶνα 882 μούβοῦβ. [Ι͂ῃ 2 Κὶ. 35: 
ὃ---10, 1 15. ἀφοϊατοά ὑπαὶ ΝΟ ΟΣ ΒΔ ΠΟΖΖΑΓ, ἴῃ 18 πἰποίεοηϊλ γϑᾶν, ἴοοκ 96 γ- 
δΒδίοτη, Ὀυτηρα {Π6 ἰθιιρ]6, δηα σαντα ΔΑΥ σδρανο 8}} οχοορί [86 Ῥοοῦ οὗἁ 
186 Ἰδηὰ (ν. 12). Ηον ΠῆΔῺΥ σΟΓῸ [86 σΑρίνο68, 8 ηοΐ βιδίοα - Ὀυΐϊ ΤῃοΓΟ 
τηῦδί ἤν Ὀ6ΘῊ 8 τοδί ΏΔΩΥ ἱπουβ8ηα8. ΤῊΘ β8πι6 [8 ηρ' 18 τοροδίδα ἴῃ 67. 
δ2: 12---16. Ηδοτγο ἴθ (1π 52: 29) ἰ8 ἃ βἰδίθηθηΐ οὗ ἀδροτγίδθοῃ, ᾿π ἃ αἰ - 
ἴδγθηϊ γθᾶῦ ΔΏ6 ἴῃ ΨΟΥῪ αἰ ογθηῦ πυτ 6 ΓΒ ἔτοτη ψΒαὶ 18 δίδιθι Οὐ πη ρ 164 ἴῃ 
[86 Ῥοοὶ οὗἩ Κίηρβ. {6γ. δ2: 29 566 π|8 δου ΠΥ ἴο σοϊαΐθ ἰὸ οαρτνοβ βοηϊ 
ΔΎΔΥ 076 ΨΕΑΥ͂ δδογο ἰλε βἴοσο ἰσα8 σοτιρίοἴοα ; ἴον ἰξ Ἰαβία βοῦηθ ὑ ΠΥ 
το μ5. ΤΆθη, ἀσαίη, ἔπ 6 ΓΘ 15 ἃ (γα ἀοροτγίδοη τηϑπίοπρα ἴῃ 46. 52: 30, 
ἵπ {π6 ὑποηϊγ- τὰ γον οὗ ΝΟ ΒΔ ηοΖΖην : οὐὁἁἩ βοὴ τὸ ἤδνθ πο ΟἾΝΟΣ 
δεοουηί. ἯΒο Μ1}} νθῃΐῃτ πον ἴο βαύ, ἴπαὶ {Π68 ὈΟΟΚΒ οὔ δεσ. δῃὰ οἵ Κίηρβ 
ΔΤ αὖ ναυίδῃςο, ΟΥ̓́ΤΑΙΒΟΓ, ἰπαὺ ΠΟΥ ΔΓΘ ΠΟΙ ΓΔΑΙΟΙΟΤΎ, ἴῃ γοργὰ ἴἰοὸ ἴδε ἀ6- 
Ῥογίδιοη οὗ Ἔχ] ἢ Βοίδ πηδὺ Ὀ6 γτοραταθα 88 ἰσυς, σἰῖπουῦ ἀοίηρ {86 Ἰεδϑὲ 
σἱοΐϊθποο ἴο ῬγοΡΔὈΣ1. 

“Βανι ὈΟΙἢ Δ η16] πὰ Φογθ 8} 0411] ΝΟΌΘΟ Δ 6ΖΖΑΥ ζίπο, Βοπ6 ἔσο ΟΣ 
ΤΏΟΤΘ γΟΔΥΞ ὈΘΙΌΓΤΟ Β6 τὰ8 Κίηρ. Ηον ὁδῇ 800 ἢ 8 τηϊϑίδ κα Ὀ6 δοσουπίοα [ῸΣ ὃ 

ἘΑΒΙΪγ, 1 νου] ΒΑῪ ; ΟΥ̓ ΓΑΓΠΟΓ, 1 νου ἀοηΥ (δὲ ΠΟΤ 18 ΔῺΥ Γ6Δ] ΘΥΓΟΥ 
ἴῃ 186 96 νυ Ί8}} ΠΙΒίΟΥ ΔΒ ΟΥ ῬΓΟρΡ οἴ, ὙΠ τοραγα ἰ0 (Π158 τηδίζοσ. ΟΥ̓ (Βα [ἅ- 
ἼΠπὸν οὔ Νοθυο Δ ποΖΖαγ, νυἱζ. ΝΑΌΟΡΟΪΆ58αγ, ἔπ ἩΘΌτονγ ϑουρίαγοθ ΚΠΟΝ 
ποίησ. ΝΟΌΟςΒΔάΠΟΖΖΑΡ Ῥγῶ8 ρο ΠΟΥ Ἰβϑίτηο οὗ {π6 ΟἸα  θδῃ ἱπνδαϊηρ 
ΔΙΙΩΥ. Βοίογο ἢ οἷς [Π6 σουπίνν οὐἩ Ῥα]θϑίϊηθ, ἴῃ Ἵσάοσ ἴο γοίυσῃ ἴοὸ ΒδΌγ- 
Ἰοη, Ηἷθ ἤδίβον μδὰ ἀἰθὰ, δπὰ ἢ6 μδὰ Ὀθοοπηβ δοῖυδὶ δηᾶ βοῖὶθ Κίῃσ. ΤἘῈΒ 
ῬοΟΚΒ5 οὗἨ Πδη16] δπα “ογοηίδιι, τυ 6 ἢ ΒΟ0Τη6 ὙΟΆΓΒ Αἰ ου σατάβ, δηα 480 ἴῃ 6 
ὈΟΟΚΘ5 οΥἨ Κιησδβ δὰ ΟὨγοῃο]68, 68}} πὶ ΟΥ̓ 186 ἤδη το 6 μδα Ἰοησ 
Δα ὑπίνουβα} ]γ ὈΟΓμα. [π (86 ΠΔΥΓΔΊΟΠΒ οὗ Φοτ 8} δηα Πδηϊοὶ, δηα αἰ50 
οὗ (86 οἴου Ὀοοκβ παπιθά, {86 ττΙΘΓΒ 4}} σίγα μἷπιὶ {π6 {16 οὗ ζίησ, ὙΒ]οἢ 
88. 30 ἔδυ αν ἰο ΤΠ 6 πὶ 411, ὙΤΠ6 ἐδηηα {Πρ 18 ΘΥΟΥΎ ἀδΥ ῥγϑοί 864, ουθὴ 
δῇ (Π6 ργεβθηῦ ἔπη6. 76 βρθακ οὐ ΑἸοχαπάον ἴπ6 ατϑδῖ, οὔ 126 ϑιροσοῦ Αὐ- 
ξυῖαδ, ΟὔΠ6 δ ροσοῦ ΝΡΟΪΘΟ,, οἷς.) 88 Βα νη ρ' ἄ0ῃ 6 ΟΥ̓ Β81ἃ 1818 δπὰ {πᾶἴ, αὐ 
ὙΠ Π6Ὴ 6 ΔΓΘ ΤΟΙ Δί Ὠρ, ἴῃ ἃ ΡΟΡΟΪΆΓ ΤΥ, ἴπ6 ὑπῖ σ 5 ἩΒΙΟΝ ἴΟΟΚ ρος ὈΘΙΌΓΘ 
186 ΒΟΥ ΓΘΙ ΣΤΥ ΟΥ̓ [Π686 πιο δου! οχὶβδίθα. ΤΕ οδ]δοὶ οὗὨἩἉ 86. βαδογοά 
Βιβίου 88 18 τη ΔΙ ΠΥ ἴο ἀοδίρπαία ἴπ6 Ἰοδάϊηρ ἱπαϊνι 8] το δοβίονοα 18 
ὉΓ παῖ, ποῖ ἴο ΒΒΟῪ ἴῃ ραγυϊου αν ΒΟῪ δηὰ θη δ6 δπίογρα οἡ 18 ξϊρμοβὶ 
οἴἶοο. ΤῈὸ Ηοῦτονβ, το Κπονν ΝΟ ΡΌΘἢ ἢ 6 ΖΖΑΥ 85 {Π6 ἰδαίον οὗ πὸ ΟΠ4]- 
ἄθδῃ ἈΓΙΩΥ δηὰ 4180 85 ζίπρ, θοΐίογθ Β6 πὰ δεῖ ΠΥ δηθὰ [86 οχροαϊίοη 
δραϊηδὺ ἔβδῖ ἴῃ τ ἢ Β6 ψγὰ8 ἤγβι θηραρσοα, του] ὙΘΥῪ πδίυΓΑΙΥ οὗ ΘΟΌΓΕΘ 
ΒΡρθακ οὗ Ἀἴτὰ 88,8 ζίησ, βοη Β6 ἔγβὶ Ἰηνδαθα ὅπᾶθ8. 7ἁϑ,ὁἔ ΏΔΥ ΘΆ51]Ὺ οσοη- 
οθᾶο, ἰδὲ Β6 18 απέϊοίραί υεἶψ 80 “8116 ἃ ; [ὉΓ 18:6 υβᾶρθ 18 ἴ00 σου οη ἴο Ὀ6 
Εἰ Π6 Γ ἃ τηδίϊοῦ οὔ οἤἴδϑηοθ οὐ' οὗ βίη] ησ. [11 οδηποῦ ΓΑΙ ΣῪ Ὀ6 ραΐ ἰο 186 
οοουπῦ οὗ ΟΙΤΟΙ ΟΥ Ιαϊδίδο. 
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Ι ἀο ποὲ ἴδοϊ, ὑποτγοίογο, [μδὶ τὸ πϑϑὰ ἴο γοβογί, ἃ8 ὭΔΩΥ Ὑγουβ ἢδΥυΘ 
ἄοηο, ἰο 116 ὀχροαϊθηϊ οὗ βδδοπίηρ [μαι ΝΟ ΘΔ ΏΟΖΖΑΡ τγ858 οοπῃϑιϊτυϊοα ὈΥ 
[ν}5 δέ Π 6 Γ ἃ 7οἱπέ ρματγίπεν' πἰῖῃ δίων οὐ [86 ἴβγοπο οὗ Βαῦγίοη, Ὀοίοτο δ βαξ 
ουὔϊ οὐ ἴδ οοἰο ταϊθά ὄχροι!ίοῃ ἀσαϊπϑὺ δἰ Π6 ν᾽ Αβι8, μι ἢ ΘΒ Δ] 15Πμ6α δὴ 
Θχίοηβῖνο Βδογ)οηϊβὶι ϑιωρῖγο. Ὑοῦ (818 μαγίπεγϑλὶρ 15), αἴνον 41}, ἕδτ ἴγοηι 
θεὶς ἱπιρτοῦδ 6. ΝΑΘΟΡΟΙ 588 Γ τγὰβ 50 οὨ ΘΟ Ὁ]6 ἃ 88 ἴο Ὀ6 ἅπΆ0]6 ἰο ἰοδὰ 
πα ᾿πνυδάϊηρ ἀσγ. ΒΟ γοϑὺϑ βαγ8 οὐὗἩ ἢϊπι : συστήσας τῷ υἱῷ Νωϑουχοδνοσό-- 
ϑῳ, ὄντι ἔτι ἐν ἡλικίᾳ, μέρη τινὰ τῆς δυνάμεως, ἐξέπεμψεν ἐπ᾽ αὐτὸν, κι τ. λ. 
08. εοηῖ. Αρ.1.19. Βαυῖ δυνάμεως ἀοθ5 ποῦ ἴδτα πλϑδῃ γεσαὶ ροισογ, (88 88 
Ὀδοπ τοδὶ ἰδ] 6), Ὀμὰὺ πιίαγψ ζότοθ. ΤὨϊδ βθθιλδ μἰαίη ἔγοῃλ ἃ ργοοθάϊης 
ἀφοϊαγδίίοη, ἴῃ πο} Βογοϑὰβ βίδῦοϑ [μδὺ “ ΝΑΌΟΡΟΪβ8αῚ βοηῦ ἢ18 ϑοὴ (Νῦυ- 
ομδάπθζζδ) ἐπὶ τὴν ἡμετέραν γὴν --- (ἀχαϊηϑὲ Ῥα]εβι 6)... μετὰ πολλὴς 
δυνάμεως, ἰ. 6. ὙΠ 8 ἰάγρο τ ΠΠἰΑτΥ ἴοτοο." Βαΐ ἴΒόγὰ 18 ἀποίμοῦ ρβδβϑαρα ἴῃ 
Βογοβαβ, τ ΒΙ Ὦ ΒΘΘΙῺΒ ΠΟΤῈ ὈΓΟΌΔΟΪΝ ἴο ἔδινου (6 [68 οὗἨ σορατίπετβλίρ ἴῃ 
(6 ἴθτοπα, δὲ [6 ὕἔπηο οὔὐἠἨὨ Νοθυς πιδἀηοζζαγβ οχροαππίοη. Αἴἶον [86 νγᾶγ 18 
δου 8πο, ΝΕ Βα πο ΖΖδὺ γοΐϊατηςν, ἀπ 18 ΓΟΥΌΔΆ ΠΥ 1η 8.8} 164 Ὀν ἴ[λ6 Δίαρ! 88 
8016 δηἀ βυργθῶα Κίηρ. Βαγοβὺβ 8878 οὗ δἷπα: “ Κυριεύσης ἐξ ὀλυκλήρου τῆς 
πατιριπκὴς ἀρχῆς, ἷ. 6. Ὀδοουχίης Βα ρΓαιμΘ ονον ἐΐε τολοίο οἵ ἈΪδ (Δ ποτ᾽ Β ἀοπχαίη.᾽" 
5 {πο γο ποῖ 8 πδίυγαὶ ᾿πλρ  Ἰοϑύοη ἤδγὸ, μαΐ Ὀοίογο {Π18 6 τῦᾶβ ἴῃ ρατί ἃ 
κὕριος ἢ 80 Ηἰϊιυσὶς σοηςοάε5, (ΒΕρΥ ἀδν Καϊο, Ρ. 186), ἀπὰ βίαιθϑ 6χ- 
ῬΓΟΒΣΙΥ (πδὲ ΝΘΟυςΒἀὨ6ΖΖαγ᾿ (Δῖον ππδὰς πἰμι σο-γεσεπί, Ὀοίογο (86 Ὀδι0}6 
δὶ Οἀγοποι δη. Κῶοθεὶ (Ῥτγορβοίίδβαι, Π. ρΡ. 226) αἰδοὸ εἰδὺθϑ (18 88 ργορδῦ]6. 
Το ἰἰκὸ ἀο ΠΙΔΩΥ Οὐθ6ΓΒ; Ὁ 1 ἄδθιῃ [Ὁ ὑπ ΠΘΟΘΗΒΑΓΥ ἴο πιδίζο {118 ἃ ροϊηῦ 
οὗ δῪ τοοχχθηῖϊ. Τδὸ νϑιγίουβ ϑδογοὰ ψΎΊΘΥΒ οδὴ ὍΘ ΒαγιποηΖο 1} ΘΔ Ο ἢ 
οἴδον, διὰ νῖτἢ ΡγοῦΔΌΪα ἔδο, ἱπάθροπάθηιΥ οὗ {(.ϊ8 οἰγουπιδίδηςο. Βα 
61}}}, ἰὸς πουϊὰ Ὁ6 δὴ δα ἰοπαὶ γοαβοὶ ἴον [86 ΗδΌγον ἀβαᾶσο, ἰπ τοζαγὰ ἴο (ἢ6 
δρρϑ Ἰδίϊνθ ἀΐπο 88 δρρὶοἃ ἰο ΝΟ ΒΘ ἀπ6ΖΖαΓ ρῥγανιουβὶγ ἴὸ ἢϊ8 μι μ Γ᾽ Β 
ἀδδί, ὑπῶῦ 6 πνδ8 σο- γεσεπί “ἰῖὰ Ὠἷ5 αῖδοῦ, ἔγοτι [Π6 ἴθ (πδὺ ἢ6 δηἰογοα 
οὐ εἰς ἤγβι Ῥα θϑίίηθ οχρευ πο. Τθ6 ΘΟΠΙΓΔΤΥ οὗ [Π1]18 σδηποὶ Ὀ6 ββομῃ. 
Τμοι δεγοσιδ, ἃ ΒΔΌγ]οαίδῃ, δ᾽ιου ἃ ἐουπὶ ἀοιῃϊπίοι 88 Ὀοϊοησίησ ἰο Νάο- 
ΡοΪδεβασγ ὑπ] 18 ἀθδίδ, βθθπιβ [Ὁ 6 ἃ πιδίζοῦ οὗὁἨ ὁσουγδα, (ῸΓ βιιο ἢ ἀοπϊοἢ 

ΔΙ [ΠΔίΟΓ οὗ ἴδοι. Τραὶ ΝΟΡυςΒβδάηοζΖαγ, 86 ἀρροϊηπϊοα ποεῖν, (ΒΘ οὔ- 
ἰδποιὶ 8 ἕΒ τ᾽» ἀογπαὶπ οΥ ἀυπιϊπίοη (ἀρχῆς), νγβ ἃἰ50 ἃ πλϑιῦοῦ οὐ Θουγ86 : 
Ὀαὶ τμδὶ Βα (πο οὐίδιηδὰ 10 ἐξ ὁλοχλήρου, νου! βϑθιι ἴο ΠΩΡῚῪ τ δὶ μ88 
Ὀδθη δίδίθα αὔονθ. 6 δ]] {18 ΒΟΥ ΟΣ 88 ἰΐ ΔΎ, ᾿ῦ Β6 118 {μι 4}} (Π6 Η6- 
ὕσον πυὶΐοτβ, ἰῃ Κίηχο, ΟΠ γοιὶς 65, «ογθιλ, δὰ [Δη16], ἃγὰ ἀπ  οστα ἴῃ 
Τοχδγὰ ἴἰὸ ἴμ6 δρροϊϊδίλνα ἴῃ χυθδίίοη. ΥΥ̓ΠΑΌΘΥΘΙ ΤΩΔΥ ἄανα Ὀδοὴ {Π6 ϑἰδῖθ 
οἵ δεῖϊυαὶ ἔδοία, ᾿ὑ 8 ἃ κυδή!εϊοηῦ νἹηπαϊσδοη οἵ ἴ6 Ἡδῦτανν Ὠϊπλοτδη8 δηά 
ΡῬτορδοῖς, (αὶ {πο ἢᾶνο [Ὁ] οσσθὰ (Β6 ἀϑασο οὗἁὨ {86 }Γ σου ΠΙΓΥ ἴῃ τορᾶγὰ ἴὸ 
(85 τηδίϊοσ. [{Π6Υ δὰ Ὀδθθη ντὶηρ [μ6 ραγι οΌ]Γ Ὠἰδίογγ οἵ Νοθυς δά- 
ὨσΖΣΑΓΒ "δ δπα σοῖζτι, [Π6 πλαϊῖον σαὶ ἴδ Ὀ6 νἱουνοά ἴῃ ἃ ἀἰβδσοῖ ΠΙσ δῦ; 
ἸΏ ΄880 ἃ σ0-Τεφέπου πανοῦ δου} }γ ἰοοῖς Ρ]δοθ. 

Βαϊ νὰ ἃγὰ πιϑί, ἰῇ τορδγὰ ἴο ουὖῦ νἱοννβ οὗ 88 {πι6 οἵὔὐ ΝΕΌυςΒαάπ 6 ΖΖδΥ Β 
ἥτγει ᾿πναδίοη, Ὁγ [6 δἰ] οραίίου οὗ [ζϑηρσοῖκο, ποῦ, ἀπὰ οἰβόγβ, ἱμαῇ τη ἰδὲ 
οχρεοδιίου ΝΟ ΟΟβΘἀηοΖζαγ ἀἰὰ ποῦ ονοσγὰη Ψυάδθα, ποῦ βοὴ ΥΔΥ ΔΏΥ 
ςαρῖνον ἔσγοπι ἱμαῦ σου ηΓγ. Τὸ οοπῆγῃλ ({|8, [ΠΟΥ ἀρρθαὶ ἴο Φοβερῆυβ, Αἰ. 
Χ, 6.1, πο, δεν ἀθβογι δίπς μ6 οδρίατο οὗἨ Οδγο βου 88, βαγϑ, [80 “ Νοῦα- 
οβδποζχασ ἔμθη μεθα ονογ ("6 Επρἧἢγαῖοβ, δηὰ ἴοοκ 84}} ϑγγία ὄουθὴ ἴὸ Ρδ- 
ἰυνίυπι, παρὲξ τῆς 7ουδαίας, ὶ. 6. ἐεχεερίϊηρ ὕωάεα." Οπο ἴ8 ἰοὰ ἴο ψοπάογ, δὲ 
ἄγει νἱονν, ΒΟ Φόοθθρδυβοου ἃ πιᾶκοὸ (818 χοθρύοη ; δηὰ (Βὲ5 οη 6 Ὁ 15 λυ οἢ 



28 ἜΧΟ. 1. ΑἸΤΙΈΘΕΡ ΕΕΒΟΒ ΙΝ ὈΑΤΈΕΒ. 

Ἱπογθαϑοὰ ὈΥ σοιῃρατίησ ἴ[ἢ6 ἀφοϊαγαύϊοη ἴῃ συσβοη ὙΠ δὺ 6 ΒδῪ8 ἴῃ 
Οοηῖξ. Αρ. 1.19. Βογοῃὰ ΔΩΥ͂ Γοδϑοπαῦ]ο ἀοιδῖ, ἴΠ6 ὕνγο Ῥαββθσθδ 81 δ 
ψΑΥΔΠΟΘ. [Ι͂ἢ 186 Ἰαίίον ράββασθ, μα αυοῖθδ Βογοβϑὺβ ἃ8 βδγίησ, ἴπαῦ Ναρα- 
ΟΠ ἀπο ΖΖΑΓ 5 ΤΓΑΙΒΟΥ “ βοηῦ δϊπὶ Ὑ] ἢ ἈΠ ἉΓΙΩΥ δρδίηδὺ Εργρὲ, δηἃ δραϊπδὶ 
τὴν ἡμετέραν γῆν, ἱ. 6. ἀσαϊπδί διυάθα." Απά ἴῃ [Π6 86ᾳ6ὶ ἢ6 ᾳυοῖοβ Βοτο- 
ΒῸ8 8ἃ8 450 βδυίησ, παῖ, αὖ (86 οἷἶοβα οὐ 118 ὀχ ρϑαϊἼοη, ΝΟΌυ ΒΔ ΠΟ ΖΖΆΡ 
ἐβθρηΐ ἴο ΒΑδγίοη τοῖς αἰχμαλώτους ᾿Ιυυδαίων, ἰλε ςαρ[ἴν68 Ο7 1λ6 ὕδιοε, δ5 ντ6}] 
88 οὗ (ΓπΠ6 ϑυγίδηϑ, ῬΒθηΙοδη8, αηὰ Ερσγρθδηβ. Ὑοὐ Βογοβὺβ δπὰ ἴῃ6 Ηδθ- 
τον ΘΟ ρἴγο8. τ το, ὈΘΥΟΠα 8} ΓΕΘΒΟΠΔΌ]6 φυοβοη, [86 ΟἸΪΥ δυϊβουι 68 
ἩΙΟΝ 9 βορθυ8 84, ΟΥ δἱ ἰϑδϑδῦ τβὶο ἢ 6 ορ]ογοά, ἴῃ τοαροοῦ ἴο [86 ἢϊ5- 
(οΥν οἵ Νοθυς δβαάμηοζζαγ. Βαϊ (6 βοῦγοα οὗὨἉ  Οδα ρυ}8᾽8 Πιἰδίδκο ἰὼ Απίϊα. Χ. 
β. 1, 18 'ῃ 411 ρυορδΌΣ ΠΥ ἴο Ὀ6 Του ηὰ [π᾿ ἃ ραββαρθ ἴτγοπι Βογοθὺβ η (οπί. ΑΡ. 
1.19, ΨΠΟΓα, 1 ΤΑΙ ἃ ΒΟΠΙΙΏΔΤΥ ἴῃ ἃ δ᾽ Πρὴ]6 βϑηΐθῃςα οὗ ἴ86 δοβίοτο- 
πηθη(β οὐὁἨ Νουα μαἄποζΖΖαγ, ὑπ6ὸ ΟἼ δ] 66 ἢΙβίοσ Δ ἢ 588: “Τὴ ΒΔΌΥ]ο Δ 
[Κ1η6] σοπαυοτοὰ Εργρί, ϑγτία, Ρῃθηϊεῖα, Ασὐαθῖδ, δπα ἴῃ ἷβ δοδί οντηθηδ 
[Ἀγ οχοσοαρα 8}} [86 Κὶπρβ8 ψπὸ δια Ὀοίογο τοϊσπθα νὸν [86 ΟἸαϊἀεαπβ δηὰ 
ΒΑΌγ]οπἱδη8." [Ιἢ {(Π]8 ἸΊΘΓΘ ΒΌΓΙΣΙΑΤΥ βαπίθηςθ, ΒΟυΌβι8 ΟὨλ 8 ὕμάσα, ἱ. 6. 

[86 811}}}} ΟΥΙΓΥ οὗ (86 ὕνο {γῖ065, ([Ὸγ {818 ψγ88 468, αὖ 1παῇ ρεγὶοά) ; 88 
᾿6 δἷβο οὔινβ Μοδῦ, ἴπ6 σουῃίγΥ οὗ {Ππ6 ΑἸ 65, οἷο. ---- Οὐλτίθ [Π6 αν]- 
θην Ὀδοδυβ6 οὗἨ {πὶ σομιραγδῖινα 831:}8}} 688. Φοβορθυβ Π859 ἀπ ΠΡΙΥ 
Ὀγου]οοκοα {π|8, δῃ εὸ δ6 88 εχοεορίοάὰ “Ζυάθα, ἱῃ Απᾶαᾳ. Χ. 6. 1, Ὀδοδαδθ 
Βογοϑὰβ ἢὰ8 ποῦ τηθηϊοηθα [Ὁ 1. [Π6 ρᾶββασο }υδὺ αυοίοα, 11 ἀο65 ποῖ, Ἰηἀοοᾶ, 
τοῦ οἢ σοιηπηοηᾷ δἷβ ΟΔΥΩΪᾺ] ΔΟΟΌΓΘΔΟΥ ἴἰο υ8, ΤΒΘη πὸ Πηὰ Ηἶπι 80 ἀοίηρ, Ὀ6- 
σαυϑα Βογοβιϑ, ἃ αυοϊθα ὈΥ ἴπι, ΟΐΝ Ὀοίοτο δηᾶ δῆθν (ἴ6 βδϑηΐθηοθ ἴἢ 
αυσϑιίίοη, 888 δχρ οἰ ΠΥ ἀνογγοαὰ ὑπᾶῦ ΝΟΌΟΘΠΔΑΠΘΖΖΑΣ σαπιθ ὑρ, ἴῃ (δα 
ὙΘΥῪ ἤγϑὶ οχροάϊοη, ἴο αἰϊδοὶς ὕωάεα, δὰ (μαὺ 6 οδιτῖθα ΑΎΑΥ ΠΑΡ ΟΪΥΘΒ 
ἤγοια {πᾶῦ σου πγ. Βυῦ πορίρθησοβ οὐ (ἢ 8 Κιπὰ δγα βοιιθυαΐὶ [Γ6- 
αυσηῦ, ἰῃ {π|8 ΟἰΒΟΡ 86 ΥΘΥΥ ν᾽ 40 ]6 Ηἰδίοτδθ. Εὖ. β. ἴῃ σοβροοῖ ἰο 1818 
δΔΙ16 Ροτγίίοη οὐὗἩ Πἰβίοσν, Φοβαερῆυβ βίαῖοδ (Απιᾳ. Χ. 7.1), παῖ, νῆα 
ΝΟΥ ΒΘ ΖΖαΥ ἴοοΚ Φ 6 ῃοϊ δοίη οδρίϊννο, Βα οδΥτοα ΔΑΥ ὙΠῸ} Ὠΐηὶ 10882 
ΟΥΠΟΓΒ ἰηἴο οχὶϊθ. Νοῦν {18 βίαι θηχθηῦ 15 ρα δ ὈΪῪ πιδάθ ουὖ ἔγοτη σοπ ὈἸ ΠΙῊΡ᾽ 

οροῖμον 2 Κα. 24:14 πὰ “6γ. δ2: 29 ; Φοβορῆυβ Βανϊηρ δα ἀρὰ ἱοροῖβοῦ [86 
ΠΌΤΩΌΟΙΒ ἴῃ ὈΟΙῺᾺ ῥϑββᾶσοϑ, ὙΠ Ποῖ πούϊοὶπρ ἰμδ0 οη6 ἀδροτίδιίίου ἰδ ἴῃ {86 
δουεηϊῆ, ἀπιὰ [86 οἴδπον ἴῃ [86 οἰσλίλ γοδν οἵ Νοθυς βδάμοζζασ. ΤὨ}5 ἀἸβοσορ- 
ΔΏΟΥ 86 ἀο68 ποῖ Θνθῇ ποίϊοθ, πηοἢ 1688 ρτοϊθηα ἴο γθοοιοῖθ. Απὰ 8ὸ δ6 
[89 ποῖ ΓΟ] ΌΘΉΓΥ ἄοπα οἰβονῆοσο Ηδ προᾶβ ἰο Ὀ6 οἸοβοὶν τδιομποᾶ ἴῃ 
ΒΟἢ πγαϊίοτβ. Ηδβίθ, δα ΘΆΤ  Θββη 688 οὗ Βυ0 ἢ ἃ Κιπα, πΔῪ ποῦ ΓΘ ΘΏΟΥ 
Ὀ6 οδαγροα ἀροη μἷπι, 1 οαπποῦ (Βίηκ, ᾿Ιοτανοῦ, δὲ ἢ6 τηθδηΐ ἴο πη Κ6 ΔΩΥ͂ 
ΤΟΙ δίδιίθ 8. 

Τ0 18 ἱπηῃοβ8: 016 ὉΓ πιθ, δον βανὶηρ σΑΓΘΓ]]Υ Θχδπι θα 4]}} ἐμαὶ Βοτοδαβ 
ΟΥ Φοβορῆμβ 88 ἴο 88 Οὐ 8686 τηδίζογδ, (0 δι ἢ ΔῺΥ ἰδίοτοαὶ νυ ἴο [86 
παρὲξ τῆς ᾿Ιουδαΐας, π᾿ ϊο ἢ ἢ88 ὈδΘ6η αὐυοϊοὰ δον δηὰ δχδιηϊηθὰ. ΑἹ] 
(Ὠϊηρ8 οὶ ἀν σοραγοὰ δηὰ οοπβίἀογοά, ] σαπποῖ Ὀὰὲ [ΠῚ Κ (δαὶ [86 δν]- 
ἄσποο οὔ Βαθγ]οηΐδη ἱπνδβίοη, σοι οποῖηρ ἴῃ [86 ἰαἰῦοτ ρᾶτὶ οὗ [86 ἰμϊτὰ 
γϑαῦ οὐὗὁἨ Φοβοίϊαἰκίπι, τορθαῖϊθα ἱπ ὅ99 δὶ ("6 εἰοβα οὗ ἢ18 γοῖρτ ; σοῃοη ρα 
δσαϊπϑὺ Φομοϊοὰ ἴῃ δ98 ; ἀπὰ ἴδοη, ἰαϑυϊγ, δῇ 186 οἷοβο οὐὗὁἩ Ζϑαοκὶα μ᾿ 
ΓοΙρῃ ; ΔΓ ἔμοῖβ 88 γὙ6]}] τηδάβ οιἱζ, δπα 85 Ῥγοῦδ 0 ]6, 88 πιοβὲ ἴβοῖβ οἵ βς ἃ 
πδῖαγο ἰπ δησίοηῦ ἰδίογ. Ηδὰ (ποτ Ὀδθὴ πῸ ρεὶηῃ ἴο Ὀ6 πιδ46 ουΐϊ οὗὨ (δὲ8 
Γαδίίου, ΟΥ̓ ὙΔΥΠΑΪΥ ΘὨ]διρὰ ρδγιίσδηβ, 1 ἀο ποῦ Ὀοϊΐανο ὑπδὺ 10 πουϊὰ Βανθ 
ΘΥ͂ΟΣ Ὀ6ΘῈ ΒΘΥΙΟΌΒΙΥ σοΟὨἰσογοσίθα. 



Ἔ,ΧΟ. 1. ΑΙΤΙΈΘΕΡ ΕΒΒΟῈ ΙΝ ὈΑΤΕΞΒ. 29 

1 ἀο ποὲ 566, ἰδοῃ, πὴῦν [Θρόνο ββουϊὰ Ὀ6 δοὸ ροσαὶ οὐ μ18 ἐσοϊαπιαίίοη 

Ῥοϊηίδ, ΒΘ ἢ βροακίηρ οὗ (6 ἱπυϊπιδίίου οἵ Ηθηρείθηθοσα πὰ Ηλγοσηίοκ, 

ἰδὲ [16 θοοῖκ οὗ Πδηΐοὶ, ΌΥ δϑϑιρηϊπρ ἴμ6 ἱμνϑθίομ οὗἨ Ῥδίθϑεῖηθ ἰο ἴπ6 ἐλίγα 

γοδν οἵ Φομοιδκίπι, 888 δβονῃ ἢ ὈΠυΒΌΔΙΥ τοϊπαῦθ δηα δοουγαίο δοαυδιηῦ- 
δηοα νὴ (86 Εἰ δίΟΥΥ οὗ [86 Ηδῦτενϑβ. [8 1ζ ποῖ οσοτίδιη, [80 ΝΟΡαςΒδάῃθ- 

ΧΑ 8 ἴμθοΓ Ὀσρβδα 8 τοὶ 88 ἱπάθροπάθηϊ κίηρ, ἰῃ 626 Β. Ο. ἢ [5 ξ ποῦ 
τ }} 6β Δ Ό δμθὰ τμδὺ πα ἀϊοὰ ποδῶν ἴμο ομὰ οἵ 606 οὗ δὲ ἴμθ Ὀθρίποϊηρ οὗ 
6042 [6 ἴδ ποῖ βυβιοϊθ!ν οβίδὈ 986 ἃ ὈΥ Ὠἰ βίον δὶ ἰθβιϊμηοην, (μαὺ ΝΘῦυ- 
οὐδάμοσζων μΒβαὰ γεδυςοοὰ (αγοβοιηδῃ δηᾶ ονοτταῃ 81} ϑγγίδ, Ῥμοηίοΐα, Δἰοδῦ, 
ΒΟΥ μοτ Ασαρίδ, Ρδ]οβμῃο, δηὰ Εμυρῦ, δέον ἴμ6 ἀ6δ}} οὗ [18 ἔδί μου ὃ Ἧ7, δϑ 
ἦν ροαβι 06 ἰο δοοοιρ] δὲ 8}} (818 ἴὴ 1688 [β8ὴ 8οπιθ ἔσ0 γ0 878} 1 ποῖ, (Β6ῃ 
ὕλῃ. 1:1.) 3) βθθίωϑ ρἰδίῃὶυ ἰὸ ὈΘ ἰὴ (86 τἱρμῦ, τ Βῖοῖ δδοὶ μα ΝΘΌυς δά πο 2ΖΖΑΣΒ 
ἄγϑὶ Ἰηναβδίοῦ οὗ Ῥαϊοδβῃ ἰο ἴ8ο0 ἐλέγα γϑδσ οἵ δοιοϊακιη. [0 οου]ὰ ποῦ 
βαυα Ὀδθῃ ἰδίου. ΕΧΟΪ πιδ];-Ροϊηίβ, ἃ ποῦ ὰ Ὀ6 πὸ]}] Ὁ. 1, ϑηχοτίκο, 
Δα πβοιμϑίξϊηθδ (ὉΓ ἢΐδ Ορροπϑηΐδ ἰοο, 0 σι οι 6, δτΘ Ὡοΐ δΔυρΌτΆΘηΐδ, 
οἶμον ται οοϊ δίδνο οὐ εἰδίογί δὶ. ΤΈΘ ὈΟῸΚ οὗἩ Ὠδῃϊοὶ πχυδβὶ, 89 ᾽ξ που] βθϑίι, 
Ὀ6 ἴῃ 86 τίσι δ ἰο [86 τηδίῃ ροϊμῦ ἰῃ αυθϑοη. ΝΟΥ ἀ068 ἰῦ οοῃίγδάϊοῖ δὲ 41} 
(86 οἰδοῦ ὈοΟΪκΒ. 
Τ86 δρρθ8)] τοδᾶὰδ ἴο 261. 85: 11, ἴὼ ογάθυ ἴο βῆον (πὶ ΝΟΟΟ ΒΔ ΠΟ ΖΖΑΡ 

μεὰ ποῖ γοῖ ἰηναἀοὰ Ραϊοϑβίϊηθ, ἴῃ ἴῃ6 ἐουΣῸ γϑδγ οὗὨ Φομοιϊακίαι, 18 ποὶ νδἱϊά, 
θασδῦϑο {Π6Γ1Ὸ 15 0 ποῖδ οὗἉ {ἰπι6 ἴῃ σἴδρ. χχχν, δῃὰ Ὀθοδυβο, 85 Νοθυοβαδὰᾶ- 
ὩΘΙ͂ΣΔΡ ῬΓΟΌΔΟΪν. ρδδβ6α [Βτουρῆ Ψυάθδ βϑνογαὶ {1π|65 ἀυτίηρ Ηἷβ τὶ ἰηνα- 
δου, ἰμογο ΔΙῸ πὸ ἀδὶδ ἴῃ [8 σμαρίου ἰο ἀδοϊάθ πῇς οὗὨ ἢ᾿ἷ5 ὑγδηϑ 0 Π8 
οοοδϑιοπϑὰ {86 σιν οὗἨ 186 ΒΘΟΠΔΌΪ 65 ἴο Φογυβαίθαι. ΤῊ ἴδΔεῦ τ86ι “6]ιοῖα- 
ΚπῺ Μῶδ (86. Κηονη 8}}} δηὰ υδδεα] οὐ ῬΈδγδοι Νϑοῖο, που] οἵ 1561} 5[ονν, 
ἰδεῖ ἰμ6 διζίυάα οὗἩ ΝορυςϊδάποζΖζαγ ἰοτναγὰ ΓΑ] διϊπθ πιυδὺ Βανο ὈΘΘῃ ΟΠ6 
οἵ Βοδι γ. ὙΠ ὈΓΟΘΌΪΠΕΥ ϑθϑαιδ ἴο Ὀ6, (ςου ρα ηρ [818 Ομδρίον τ ἢ [ῃ 6 
[οϊϊονίηρς ὁ89),, ἰμδὺ [6 ΒΘΟμδΌϊ 66 θὰ ἴγουλ ΝΟ ΒΔ πο ΖΖΑΡ Ἡβθη Β6 Μὧῶδϑ 
οἢ δ]8 γείσση ἴσοτα ΟΕ ΒΘ δὰ; [ῸΣ ἴδθπ ᾿6 ἯΔ8Β δροοιπρδηϊθα ὈΥ ἰσοορθ 
ἄτα ἰδα οοπαυογοά πϑδίοπϑ πηθηοηοα ἰη ὅ6γῃ. 85: 11. 
 που]ὰ πιϑγοὶυ οὔβοσνυθ, δ [86 οἷοβο οὗ (μὶ8 ἀπ ου]} δηα ρουμαρα ἴοο ἰοησ 

Ῥτοιγβδοίβα ἱωνοδι σου, [δῦ πὸ οὯ6 ο [88 ΘΧΡθσίθῃσθ ἴῃ [8686 τηδίϊοΥβ 
111 ἐμὴ κ οὗἨ ἀγρυϊπα δρδϊηδὲὶ [6 δοῖυδὶ ὀσουσγοποθ οὗ οογίδί ἢ ραγιου}Σ 
δνθηΐβ, ΙὩΘΓΘΙΥ Ὀθοδυδα ἴΠΒ6Υ ΓΘ ποὶ εἰδιθα ἰὴ {816 ὈοΟΪ οὗ ϑογὶρίαγθ οὐ ἴῃ 
ἰδδῖ, δἰῃοθ ΠΘΑΣΙΥ 41} ΟὔΒ6 «6 νυῖϑιι Εἰδίογυ ἴπ ἰδίθσ ζπιθ8 18 σίνϑῃ ἰο υ8 ἴπ ργὸ- 
[βεδοὰ δηὰ δοκπον]δροὰ ϑυπιπιαγίεδ ΟὨΪγ. Ομ ττὶῦδν ξοπιθίληθδβ 8668 ἂϊ ἴο 
Ἰπβα γί δοῖ. 6 Βρϑοΐδὶ ραγίίουϊαν, τί ἢ [86 τοδὶ βανο ρϑϑϑαὰ Ὁγ. Εἰ. ρ. 760. δ1: 
ὅ9 364. ΣῃΘ ΠΓΟΠΒ ἃ ἸΟΓΏΘΥ οἵἉ ΖοάοΚΚΊΔΕ, τι βοπι οὗ 8 οουγίογβ, ἰο ΒΔΌγ- 
ἰοῃ, ἰὼ [86 ἴουχίδ γοαᾶσ οὗ μὶ5 σοῖρῃ. [πῃ 2 Οβγοη. 88: 11 564.,) γ δύο δῆ 
δοοουῃὶ οἵ Μίδμδβαθ 856 βαυϊηρ Ὀθοη οδγτθα ἰὼ Βαγοι, δπὰ οἵ δἷβ ρϑῃϊ- 
ἴδηςθ, δηἃ Μὶ8 τοίυγῃ ἴο Φογυϑαίοαθ. ΝΟΎΒΘΓΟ 6186 18 Οἰἴδον οὗὨ {686 ονυθηΐδ 
ἜΥΘἢ ΔΙ υἀθα ἰο, 50 ΤᾺΣ 881 οδῃ ἅπά, Ὑοί δον [86 τϑοϑηΐ ᾿πυθϑιδοηδ 
τοδροοπρ [16 ὈΟΟΚΒ οὗ ΟἜγομῖο 68 ὉῪ Μονοσβ, Καὶ], δηὰ οἴδοτβ, 1 τμηἰς πο 
ΟΌΕΣ ΟΣ 6 Ὑὴ}}} Ὀ6 ἀϊδροδβοά ἴο 98}} ἰπ αυοϑοπ (Π6 ροβίοη, [πὲ ΠΟΙ ΠΟΣ οὗ 
ἰδεθα δοσοῦῖς ἰδ ωργ 8010, δηὰ (μαὺ ποι έθοσ οδη, Οἢ ΔΗΥ ζτγουπἀβ ΤΟΣΩΥ 
οὗ ὁγοαϊι, 6 ἴδιΣ]Ὺ οοπιονοσίθα. Απὰ 1 πουἹὰ δραΐῃ βυψγαοβῦ, ἰδ τ θη 
Ἰεδάϊων ονθῃῖδ 88 ἴο ἔτη δῃὰ ρίδθθ ἃγθ οογίδϊῃ, δῃ ἀβδυμτηρίίοη οὗ ρατίϊουϊαν 
αὐτουτιδίδηοοϑ δῃὰ ουθηΐδ δἰξθηαϊηρ ἔμοηι, τ ΒΙΟΒ 18. Ὀ0}]}Ὁ ἀροη [86 σομλσηοιι 
οοῦσα οὗ ἰδδηρο διὰ δυρροείοα Ὀγ ῥγο Δ Ὀἰ τ γ, 18 ΘΌΥΘΙΥ ποῖον ἀποσι εἰς αὶ 
ΠῸΣ ὑπδαίΘ.Ό ὙΥ̓ΒΟΩ πὸ δυμθοσο, ἴθΣ ὀχδιιρίο, ὑμδὲ Ὁ 8516] διὰ μιὶϑ διδοεϊδιφ8 

89 



80 σΒ.». 1]. 1. 

ὍΘ βοηῦ ἴο ΒΑΌΥΪΟΙ 88 λοβίαφεβ, δ ἴα. ἔπι ὙΒ6η «6 Βοϊακῖπ) ἄγε ὈθοδτΘ 
8 νΆ538] (0 ΝΘΟΘΟΒ δα ΖΖδγ, δηα σοι ὈΪπ6 {Π|18 ΒΡ οδι θη τὸ [86 ἀφο] 6 γ8- 
ὕοη ἰη Πδη. 1: 1 866.,) ἯΘ6 ΘΌΡΡΟΒΘ Ὑδδί Βθθὴβ ἴὸ Ὀ6 ΔΙ᾿ΟροῖΠῈΣ ῬΥΟΌΔΌΪΘ, 
ΔΙΒουσἣ τὸ οδηηοί ΘϑΔ Ὁ 158} 1818 ῬΑΓΏΟΟΪΔΡ ὈΥ ΔῺΥ ἀϊτοοὶ ἰοσύππιοην, Ὀυϊ 
ΤΏΘΤΟΪΥ ὈΥ ΠᾺΡ] οδιίίοη. 

1ὺ ΠΥ ποῦ Ὀ6 86]688 ἰο διά, (α΄ 45 ἴ86 “6 νὰ ΘΥ ἀΘ ΠΕ “416 ΝΟ υςΒδα- 
ΠΘΖΖΔΙ ἀΐπσ, ἴτουι (86 πιο [πδὶ 6 ἱηπνδάϑα Ῥαδ᾽θβῦῦπο, βὸ ὈΥ ἃ σΟΙΏΡΑΣΙΒΟΣ 
οὗ Πδῃ. 1: 1 864. ον. 26:1. 2 Κ. 25: 27, τὸ τδκα οι ἔογίγ- ἥν γεδῦβ 
(ἰμο] αβῖν}γ) 88 {86 ροσϊοὰ οὗ Ν θυ μά ποζζΖασ᾽β σοῖρη, δοσογάϊηρ ἴο ἴ86 Ηο- 
ὉΣΟ τοί μοά οὗ τϑοκοπίησ. Αὐ [86 88πι6 ὕταηβ, ΒΟΓΟΒΌΒ δηα ΟΠ ΘΥΒ πιᾶῖτο ουϊ 
ΟὨΪΥ ἴογίγ-Ὦσοθ γϑᾶσβ. 8611, [86 γθ 18. πὸ σϑαὶ αἰβαρτθοιηθηΐ ἴῃ [86 6886. 
ΤῈ ὅενβ θορδῃ ἴ0 σϑοκοη ὕπνο ΥΘ ΑΓΒ ΘΑΥ ΘΓ [Δ ΒΟΥΌΒυ5, 80 σου πίδ ΟὨΪΥ͂ 
ὍΡΟΣ (86 δοἰ6 τοῖζε οὗ ΝΟΡυσΒβδάῃ 6 ΖΖΑΓ δον [86 ἀθϑίλ οὗ 18 ΖΑ ΠΟΥ. 

ΟΒΑΡΤῈΒ Π. 

[Νοδαοπδάποσσαν 18 Δ] 1 οὦ νεῖ ἢ δηχτϑἢ ὉΥ τοϑβοὴ οὗ 8 ἄγϑδῃ, [6 Ῥαγιίοατα οὗ 
τ οι οϑοδροὰ ἔγομι [18 ΠἸΘΙΊΟΓΥ δὲϊου Β δὰ δνδκοὰ. ΤΏ6 δϑίσοϊορογα απ μοὲγ 
αϑϑοοίδιοϑ 8ΓῸ Βα ΠῚ ΠΟηΘ ἴο ἀϊδοῖοϑα Ὀοΐΐ (Π6 ἄγοδπι δηὰ 118 ἱη!ογργοϊδιϊοη ; {ΠΟΥ ΔΥῸ 

ἰῃγοδιθηθᾶ πίτῃ δαύογθ ραηἰϑηπηδης ἴπ σα86 οὗἁ ἰαϊϊπτο, δηὰ 5ρ]ε πὰ τευγατὰβ ἀγὸ ΡτῸ- 
τηϊβϑὰ ἰῃ οα86 οἵ Βῃςο688 ; Υ8. 1---δ. ΒΟΥ τοαπεϑὶ ([Π6 Κίηρ ἴο ἀϊβοοϑα ἴ[Π6 ἄγοϑηι, ἰΏ 
ογάογ [Πδὲ (ΠΟΥ͂ ΠΊΔΥ ἰπίογργοι ἢ; αὶ Π6 ἀθο !ηθ8 ἰοὸ 8 Κ6 ΔῊΥ ἀϊϑοίοδυγα, απὰ δὸ- 

“1805 τΠ6 πὶ οὗἩ ρῥγουδγίοδιίοη, δὰ γοροδὶθ εἶθ (ἢγοδίβ, ν8. 7--9. Οη ἰδεῖν ραδγὶ, ᾿ΠΟΥ͂ 

δοοῦδα πὶ οὗ τηρικίηρ ἃ ἀοηπχαηὰ πητόββοηδῦ]ο δηὰ τι οσϊ ΒΥ Ὀγϑοθάθηϊ, δηὰ ΔΥΟῪ 

48αῖ ἢἡοπὸ θα ἴΠ6 ροάβ ὁΔῃ!. Βοσορ 8} δα ο ἃ (48; υβ. 10,1]. ὙῺ6 Κίηρ ἰπ ἃ (ΠΥ 

'ἄδογοοϑ {86 ἀφδιγιςσίίου οὗὨ 84}} τἴ6 Μαρί; γβ. 12,18. Τϑδηΐοὶ δηὰ ἢΐβ βββοσίδίθβ, 88 

Ῥοΐαρ παποηρ (5 οἶα489, ΔΓ βου ρῆς ἕο ΌὉΥ ἴῃ6 ὀχϑου!οῃογ, ἰἢδι ΤΠΟΥ τϊρῖις Ὀ6 δἰ δίῃ, 
Ὁ δηΐθὶ τοραΐγα ἴο ἴπ Κὶπσ ἀπὰ ἰηἰογοοᾶδβ ἔου ἀεϊαν, ἀπτίηρ ὙΠΙΟΝ πὸ δηὰ ἢ18 οοτ- 
ρϑιηήοηβ δοία κα ἐΠπο ΠΏ Β6 1 γ68 ἴ0 ὈΓΔΥΟΓ; Υ8. 13---ξ8. ΤῊ βοογοῖ οὗἅὨ [1Π6 ἀγοδπὶ 18 Τϑ- 

νοδίοά τὸ Τδπίοϊ ἰπ ἃ ηἰσῃι-Υἱβίοη, ὙΐῸ Ῥγαΐδοβ αοα [ὉΓ ᾿ΐξ ἸΉΘΓΟΥ; νϑ. 19---28. 

Ὁ δηΐοὶ ἰ8 δὲ ἴθ ον γοασοϑὶ Ὀγουρῆϊ ἴο ἴῃς Κίπρ, δηὰ ἀ͵ 56] 0565 [ῃ 6 ἀγοδτὴ; νυ. 34---88. 

Τῆθη [ΟΠ] ονγ8 ἴ86 Ἰηφογργοϊδίοη οὗὨ 186 Βαπιθ; υ8. 36---45. ὙΠῸ Κίηρ [8118 Ὀγοϑβίγαϊθ 
νοΐογο ᾿δηΐοὶ απᾶὰ ἀοοβ πἷπι Ββοηίαζο. ΗἮδ δοκηον]οᾶροβ [Π6 5 ρου οτ Υ οὗ (86 ἱγὰθ 
Οοά, ἀπὰ ργοπιοίθβ Ὠδηϊεὶ ἴο ἴῃς οῇἶοο οὗἨ ρουύδγῃοῦ οὗὁἨ ΒΥ οι, δηὰ ςἢϊοῖ ΡΟΥΘΓΠΟΣ 
οὔ τς ΝΜασὶ. Ηἱβ ὀοσῃρδῃίοῃβ, δὲ δἷ8 τοαυοδὶ, ἃῦς αἶδο ὑτοτηοίθὰ 10 οῖοθ; υβ8. 46 

--49. 

(1) Απᾶ ἴπ ἴ)6 βοοοηὰ γϑαῦ οὗ ἴ1:6ὸ τοίη οὐὗἁἨ Νουα δά ποζζαῦ, ΝΟΟΌΟΒΔΉΘΣΣΑΡ 
ἀτγϑϑπιθὰ ἄγθδιηϑβ, δὰ ἢ19 τη ἃ τνᾶ8 δρὶἰαἰθα, δπὰ 15 5'6ορ δι] δα ἢΐτλ. 

ΛΘ) ἃ ἰδίου ἘξθΌγεν ποτὰ ον [Π6 ΘΑΥ ΠῈΣ ΞΘ ΘΌ, γεΐση, ἀοηιίηέοτι, ποῖ 

ζἰπφάοηι ἴὰ δυο ἢ ἃ ΘΟΠΏΘΟΙΟΩ 848 ἴΠ8 ῥγϑϑθηῖ. ΕῸΤΡ (6 οζηϊββίοῃ οὔ 
Ῥαρίιοβὰ ἰδὴθ ἴῃ (86 3, 866 ὃ 21, 2. 6. -- ΥΟΡΠ, ἴῃ (826 »ζμτγαϊ, ν"}}1]6 ἰπ 
γ8. 8, 4, ὅ, (16 δίμσμίαν' ἰ6α ΘΙΩΡΙΟΥοα,. ΑΒ (δ6 Κίηρ, ἴῃ {818 6886, ἀο068 ποὲ 

ΤΘαΌΪΓΘ δὼ οχρ δηδίίοη οὗ σοτθ (μ8πῃ 0η6 ἀγοΘΙΒ, [Π6 ροέμκαΐ ἔοστῃ Ὀϑίοσο 



ΟβΒα». 1Π. 1. 31 

9 ᾿ΟΙΪα βϑοῖὰ ἴο ἱπάϊοδίο ἴπδὲ 186 δαπὶθ ἄγοδῃ 88 οἴδῃ τεραδίοα; ἃ 
εἰγουπηδίδηοο ὙΠΟ του] ὨδίΌΓΑΙΙΥ σἶνο τίϑ ἰο 186 δηχίθιυ το δ6 
ἔε!ϊ, δῃὰ νοὶ τγ85 δἀδρίθα ἴο Δ ΚΘ ἃ ἄθθρ ᾿πργοϑϑίοη οἢ ἢ͵8 πλϊηά. ---- 
ἼΓΒ, λὼ δρίγίε οὐ πιΐηα, 1. 6. [86 πιο σίου τηδΏ. ---- ὈΣΒΌΙΣ ὃ 69, 8. η. 1. 
ὃ. -- ποτ ΝΊΡΗ. οὗἩ τῶ. ὍΤῊΘ ὙΟΥῪ οχἰβίθποα οὗ [ῃἷ8 Οοπ,. ἴῃ βυοὶ 8 
ψογῦ, βιοννβ [Πδ΄ δοῦλθ ρδου ἰΑΥ Υ οὗἩἨ τηθδηϊηρ ἰ8 αἰἰδο θὰ ἰοὸ ἰΐϊ. [Ιῃ ρ6- 

ὨΘΓΆΪ, ᾿ξ 5668 ἰὼ δ6 Υἱγίυ Δ} ἃ ραβϑδϑῖίνθ οὗ ΗἸΡὮΙ, απ 80 τλθδῃ8 ισαϑ 
τα (0 ὅδ, ισαδ οσαιτιδοα, ὀγοισὴξ αδοιέ, οὐ λαρροπθά. Ἑτοιῃ (818 ὈΓΔΠΟΙ 68 

ΟἿ᾽ ἃ ρϑουϊδσ τηϑϑηΐης, ποτα δηὰ ἴὼ Ώλδη. 8: 27, ἃ Κἰ πὰ οὗ τσας τσαξ, ἷ. 6. 
βοτηθίέηρ τ ἰοὮ [48 οοτηρ]οιοα 118 Ἔχ βιϊηρ δίαϊα δηἃ 88 οθαβθαὰ ἰοὸ Ὀ6, 
-- Γμΐπιιις Ἴγοες. (168. σοη οί ὁδὶ, ἀεποῖί, τὶ ἈΠ 85 ἰο [6 Γϑ8] τηθδῃ- 
ἴης; δηά 80 1 μανε ἰγαῃβίαιβα ἸΔῈ: ΤΌΤ,  αἰλοά λΐηι. ΤΟ ἰάδα 158, (μὲ 
ἢ18 816 θρ, ἩΜὶ ἢ τγ88 οὔο6 δουπά 8η4 Γο ΓΕΒ] ἢΡ, ὙᾺ8 ΠΟΥ ,αδί ΟΥ 90π6 ἴῃ 

ταβρϑεὶ ἴο εἷπι. ΤῈ Βϑαπιίηρ' τοροιϊοη οὗ λέδ, ἴῃ ἐπ βυβ' οὗ ὮΡ,, 8 ποῖ 

ἱποοηστυουβ ἴῃ ΗΘῦγαν, θυ ταί ον οοτμσηοῦ, 5 [18 5πὶ δὲς, ἰῃ ἃ τη ]- 
ἰυὰς οὗὨ οΆ568; ΔΠἀ 80 ὙἯ6 ΓΑΔΥ ἰγϑηβἷδίθ Πἰ ΘῈ ΓΑΙ : )0Υ ᾿ΐπι, οΥ (85 δῦουθ) 
ἔπι τεερεοί (ο ἀΐπι. ΤῊ οοπβίγυοίίοῃ ἰβ ποῖ ὈΠΊΙΚα ἰο 55 5, θη. 12:1, 
διὰ οΟἰποΓ Ἰἀϊομιδ οὗ (μἷ8 παίαγοθ. [1ἢ νυΐϊραγ ΕἸ ΡΠΙΒἢ τὸ 88: .16 ᾽5 σ01η8 
ον; πο 15 Κα ἰο {86 βῆαρε οἵ [86 ρῆγβϑβθ Ὀαδίοτθ ὑ8; δυΐ [86 ν- 
Ῥεΐπρ πιαδο., ἰὰ Δρρβδτβ ἴῃ {μῖ5 οαβ6 ἴο ἱπάϊοδίβ {ῃ6 ρέγδοη 9Υ ἐλ ἐἰπσὶ πᾷ 

Ὡοὶ 186 866ρ. ϑοδυϊίθηβ, Εοβθησα., Ηᾶν., δηὰ βοηθ οἴμοσβ, ΠΟΥΘΥ͂ΘΣ, 

τείον Ὑ9 (ἰο Ἰω)ῶ αἴνζοσ (Π18 ἴθθοῦ : ἐς δίδερ σας ἀασαϊΐπδὶ λΐπι; οοπίγα ἐρ- 
δγε, ἷἰ. 6. ΟΡΡΓΘΒΘΙΥ͂Θ ΟΥἩ ὈυΓαΘΏΒΟΠῚΘ ἰο ᾿ΪπΠὶ), ἃ τηθϑηΐηρ ποῖ ὑπυϑ08] [0 
ὃ, [οχ. Α, 1. γ.,) σοι ρ. 4. «. Βυΐ, ἰο ΒΥ {16 ἰοαϑὶὲ, [18 18 ποῖ ἃ ἡδίασαὶ 

τοοάδ οὗὁἩ δχργεββίηρ εὐοῖ δὴ ἰἄθβ, δ ἐπουρι ἰΐ τηλῪ Ὧθ ἃ Ροββὶ Ὁ]8. 016. 
ϑ0Γ6}γ, δῇογ βαγίηρ [μδὺ [Π6 γ6γῪ 80] οὗ [86 Κἰῃρ νγ88 δρ ἰδία ὉΥ Ἀ18 
ἄσεβϑαι, ἰὶ σου] ποῖ Βθθῃλ ἰο ὉΘ πιδκίηρ πιυοῇ ρτόστοβ8, ἰο δά, {πᾶὶ “ δἷ8 
Βῖθορ Νὰ8 (του ]δοηθ ἴο δἰ. Μιυοὴδ τοῦτο Ὄσργοβϑῖνο δηὰ πδία- 
ΤΆ] 15 186 1468, {παὶ λ6 τσαϑ δἰδορίοε8, ἡ ὈΪΟΝ 18 [ἢὴ6 Ἰάθα σίνθη ὉΥ ἴπΠ6 Ββγβὲ 
ἱπιοσγρτγείδιίοη. Βετίῃ. δηὰ Ὑ͵πον: 1715 δἴϑερ ιοεπὶ αἰσαν ἤγοηι ἀΐπνι; δϑᾶ 
80 Ἰμοοδοιίοη : ἐγένετο ἀπ᾿ αὐτοῦ ; π }} Θπουρῇ 48 ἰο (Π6 σϑῆθγαὶ τηβϑῃ- 
ζηρ, δυὶ ὙΣΣ σδηποῖ τηθδῃ ὕοηι ἔπι, 85 16 11 ΘΟ ἸΠΡΣῸ. ὙΠῸ (4466) 

ΘΧΘΡΊρΪα ἰη Πδη. 6: 19, ὙΌΣ Τὸ ἰγοῦ, ΒΊΟΝ. τοοϑὶ ἰγδηβίδία δὲ δἷθορ 
εά ἤσοπι ἀπε, ΑἸ μουρὶ ον  ἀβμεἶγ οὗὨ (116 βᾶταὰβθ ββϑῆθγαὶ ταθϑηΐϊηρ 88 {Π0 
Ῥῶγαβα Ὀοίογα ὑ8, ν1}} ποῖ ᾿υβυ γ [μ6 γοπάθγίηρ ΌὉῪ ἀπ᾽ αὐτοῦ ἱπ [88 6886 
Ὀαίοσε υ8. ὙΤἢδ ΘΧΒΙΏΡΙ68 οὗἩ ἃ Ὠαίϊνο (»ίεοπαδίϊοε ἴοττο) δῇοσὺ ἃ νετὺ οὗ 
πιοίίοπ, τὰ ἱπάβοά ὉΥ ΠῸ πιθϑῃ8 ὑῃοοιητηοη, 6. 5. ἅδη. 27: 48, 5 ΓΤ» 
ἢεε, ᾿ς. πεε γῶν ἰλψδεῖ; 188. 81: 8, 5. Ὅ9, λ6 λας ἢεά, (φῃ. 12: 1. Οδηϊ. 
2:11. Ῥτον. 18:18. Βαϊ 1Π686 81] αἰ Εν ἔγοτῃη ἴπ6 ργεβθηΐ οα86, θθοδΌ80 
[86 βυθὴχ ρχοῃοῦη ταΪδίἝβ ἰο 186 διδΓϑοέ οὗἨ ἴμ86 νοσῦ. Τὸ ἰγαπβίαίθ δῇ. 
6: 19, ὉΥ ἀὲξ εἶδορ "δα ὕγοπι ΐπι, σῖνεβ ἱπάθοὰ (86 ζϑῆθσγαὶ ἰάθα ἰῃ ΟἿΣ 
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Ἰδπσύυαρο, θαΐ ποῖ (86 δἦαρε οὔ (Β8 οχργαββίοῃ ἴῃ (86 Ἡθῦγσενσ. Ὑμαὶ (ἢ 

(886 Ὀοίογο 08 18 ΒΙΠΙΡΙΥ͂ ΟΠ6) ὙΠΟΓΘ (86 Ῥαϑοη ἰδ ΒιΓΟΩΡῚΥ ταλτἰκοα (ο 

ψὨοτ (Π6 δβϑοσίίοῃ σοϊαΐθϑ, οδμηοὶ γγ6}} θ6 ἀουνδίοα. 10 18 οἰοαῦ {πᾶς 

ἽΡ ἀο68 ποί τοῖδσ ἰο Ἰγυῷ. 

Ἐχο. Π. Α δβοοομὰ Ἵοδαγρο οὗ σλγοποϊοσίσαὶ οττοῦ δραϊπϑὶ [86 Ὀοοῖ οὗἩ θ).8ῃ- 
161 18, {840 11 πῖκο8. δὴ δυϊἀθηῦ τη βία κα ἰῇ τοβροοῦ ἴο ἴ86 ρογοα σθθη Νοθυ- 
σΠδάποζζαῦβ ἄγθδπὶ ἰοοῖ ρ͵δοο, δὰ [).8η16] ᾿πιοσργοιοα Ὁ. ΤῈ ἀγοδπι γῊγᾶϑ 
ἴῃ ἴπ6 δεοοπά γοᾶν οὗ Νεῦυσμδάποζζαγβ τοῖσι, Πδῃ. 2: 1. ῬΓΟΥΪΟΟΒΙΥ ἴο 
1815, ΠΔη 16] δηὰ μῖ5 [6] ο8 δὰ ὕδθη βυθ)]οοίοα ἴο ἃ ἰλγεθ γϑασδ᾽ (ἴ80 1 ]1η6, 
88 ὈΓΙΟΡΑΓΔΙΟΣΥ 0 πδὶ πρὶ ὑροὸὰ ἴμ6 ἰΐηγσ, Πδη. 1: ὅ.,ἁ Τβαῦ ρμοσγοὰ μιδὰ 
ῬΔβϑθῇ, Ὀεΐογα Πδηῖ] τὰϑ ῥσεβοηΐθα ἰὸ 86 ἰκίηρσ, θδῃ. 1:18. Ηον, ἰΐ 15 
δϑδκοὰ, οουἱὰ ΝΕΡΟ ΙΒ Δάποσζδυ, 86 ζίησ, ἀρροῖμς ἴο ΠδΔηΐθ] ἐλγδό γθδτ8 οὗὨ αἰβοὶ- 
ΡΠ Ώ6, δὰ γοῦ Ὀσὶπρ ἴῃ ἴΠ 6 βαῖλ6 8216], ἰῃ [μ6 δεοοηα γϑδὺ οὗ Π]5 δοῖπδὶ γεῖρτι, 
ὃ ἱπίοτγργοῖ μὲ ἄγϑδπι, ἩΒ 6 1ὐ ἰ8 ον ἀθηΐ, οῦι [6 δαῦμοτ᾿Β οὐ βου] Κ᾽, 
[μδὺ [819 ΠΔη16] μδὰ ΔΙΓοδαγ οοιῃρίοίθα 18 ἴδ γθΘ γοδσβ᾽ οουγβο οὗ ἀϊ80 1} |1η6, 
διὰ ὑδίχοη 18 Ρ͵Δ66 διηοηρ [6 Μαρὶ Ὀαίοτα 6 νγὰβ οδ δὰ ἰο ἱπίδσργοῦ [86 
ἄγοδιῃ ἢ δῃ. 1: 20. 2: 2, 18. 
1 ἴθ τϑϑυϊῦ οὗἁἨ ἴ6 ῥτγϑοθάϊησ ᾿ηυοδ ραῦοη θ6 δ 6α, ΤΠ 6η ἰδ {86 80- 

Ἰποπ οὗἁἨ {818 βαϑιλησὶν αἰ ΒΊουΪς Ργοῦ]οαι σοπάοσοα αυΐθ οαδν. Νορυςδδά- 
ὭΘΖΖΑΙ ἰ8 οΔ]]6α Κιηρ, ἰη Δ. 1: 1, ἴον [86 αϑυ8] τδηποῦ οὗ ἴ86 Ηοῦτγονα 
(οομδρ. 2 Κὶηρβ 24:1. 2 ΟἌγοη. 86: 6), δπὰ ἴῃ [86 ἯΑΥ οὗ δηθοϊραϊίοη. [ΙἋῃ 
ἔδλοῦ ἢ6 Ὀδοδηια δο]6 Κίηρ, ὈΘίοτα ὑμαὺ Θχρϑαϊ που δὰ οπάθὰ. Βυΐ πθῃ 8 
Φον θἢ πσὶῦον ᾿η Βαῦγίοη (Π 8ηῖ6}) σοπιθ8 ἴο [86 Πα ΒΟ ΠΟ 8 οὗ "8 δοΐι δὶ γεῖρτι 
858 τοοκοηθά οὗὨ Θουτδ8 'ῃ Βαθυοη, (Ὁ οὗ οουγϑο (86 ἀδῖθ οὗ ᾿18 γοῖσῃ (Π 616 
ποῦ] Ὀ6 ἴγοια ἴδ ρογοα ψἤθῃ 6 Ὀδοδπιθ δοίς κἰηχ), (16 τγιΐου ἀδίθα 88 
ονομίβ ὑπαὶ Βαρρθηθα ὑπάοῦ ἰμδὺ τοῖχη, ἰῃ δοοοσάδηοθ τὶ 0 ΒΑΌΥ]ΟΠΙΒΒ 
ΤΟΟΟΏΪησ. 830 1ἴ Βθθῖὴ8 ἴο Ὀ6 ἰῃ Ώδῃ. 2: 1. Ασοογάϊηρς ἴο ἴμ6 τϑϑυὶὺ οὗ (86 
Ργδοοάϊηρ Θχδιηϊηδίίοη, Ὀδηΐ6] γγ88 δοηὺ ἰὸ ΒδΌγ]οη 'ἰπ {μα ἰδίου ρατγὶ οὗἁ 
607 οὗ [86 Ὀαρ!πηίηρσ οὗ 006. ΝΟΌΟΘΒΔάΠΟΖΖασ Ὀδοδπιθ δοίιδὶ Κίηρ, ὈῪ {86 
ἀοδὶὰ οὗ δὲβ ἔδί μου, θᾶ 86 ὁπὰ οὗ 606 οΥ αἱ ἴμ6 Ὀορίππὶηρ οὗ 604. ΝΘ» 
ὈυΟΒδάποσ ΖΑΒ δεοοπα γοδῦ οὗ βοΐ!) δηὰ βοὶδ σεῖρῃ που]ὰ τμθη Ὀθ ἴῃ 008, 
ΠῚ τὰ βρροβθ {86 ᾿ἰαίίοσ ραγὶ οὗ [818 γϑᾶνῦ ἴο Ὀ6 ἴμ6 6 σβθὴ (86 ἀγϑᾶσῃᾳ 
οσουγτοά, [6 η τὸ ἢᾶγθ ἃ ροσιοὰ οὗὨ ὩθαΥΪν ΤΌΣ γοδγβ Ὀοΐνγθοη Πδηΐο] 5 Ἔχ Ϊθ6 
δηὰ δὶ8 68}} ἴο Ἰηὐογργοῦ {π6 Κιηρ 5 ἄἀγθδῆ. ΑτΥ ρατγί οἵ 608 βᾶνθ8 {8 86- 
σύτδου οὗ (6 Ὀοοῖκ οὗ Π.Δηΐ6], ἰῃ Γαδβρϑοί ἴο {Π]18 τηδίίασ. [Ι͂η δεῖ ἴὰ 1685 οἵ 
186 ΥὙΘΥῪ ἴδοα οὗἉ [8158 βϑἰδίθιηθῃϊ ἴῃ {86 Ὀοοῖς οὗ 816], (Πδῦ 1ῦ 18. δοΥΌΡΟΪΟΌδΙΥ 
οοπίοτιιθα ἴο Ἀϊβύοσι δ] ὑσυτῃ; ἴῸΓ μον οου!ὰ [μ6 Ἡγὶῦογ, δἴχου βανίηρ 8ῃ- 
πουπορα δη 1618 ἀδρογίδυϊοη 88 θοϊοηρίπρς ἴο 86 λίγα γοδῦ οὗἁἩ Φοβοίακὶπι, 
δηὰ [18 αἰδοῖ! π6 848 Ββανίηρ Ὀδοη οοιμρΙοίοα ἴῃ ἰΐγεα γϑαγβ, ὑβθ πη ἀθοΐδσθ 
(δαὺ Ἰϑδῃΐοὶ νγὰ8 σα] ἀροη 88 ὁπ6 οὗἨ 86 Μαρί, ἴο ᾿Ἰπίοσργοῖ ἀγθᾶπιϑ ἴῃ ὑδ8 
δεοοπα γοδῦ οἵ Νορυσμδάποζζαν ὃ ἢ ΝΕΡΌ. Βδάποσζαν τᾶϑ δοῖυδὶ κίπρ ἰπ 
[86 τ1πϊ|τὰ γοᾶνῦ οὗἨἩἁ Φοβοίδκίηι δ 88 8οὸ θὰ [8016] νῶδ οαῦγίθα ΔΎΔΥ ἴο 
Βαθγίοι : δπὰ ρ͵διπ θηουρῇ ἰβ 1Ὁ, (παὺ Δ η16}᾽ 5 οοῦτϑο οὗὨ ἀϊβοὶ ρίηθ νδδ ποῖ 
σοι ροΐθ ἀπ] [86 “ουγίλ, ΟΥ̓ δ Ἰδδϑὺ [86 οπὰ οὔ [86 λίγα, γβᾶγ οὗ Νεῦυ- 
Ομδάμοζζαυ. ὙΤῈδ δύγοῦ που]ά, ἴῃ βιο ἢ ἃ 6486, Ὀ6 80 ρΔΙρθ]6, ὑμαὶ πὸ ντῖ- 
[6 οὗἨ ΔῺΥῪ ἰὉ(Ο] Προ ποθ ΟΥ̓ σΟΠϑ,ΒίΘΠΟΥ͂ ΠΟ] ζ81] ὑο ποίϊεθ δηὰ οογτϑοί ἴδ, 
ἯΝ 6 δῖὸ οομειζχαιηοθα ἰο ὑ6]θνθ, ἔλθη, ἐβδὶ ΝΟυυσμβδάηοσζαν ἰδ πδιοοὰ ἀέηϑ' 



σβαν. ἢ. 2. 88 

ΤΑΘΡΟΙ͂Υ ἴῃ [80 ἩΔΥ͂ οὗἨ απέϊοὶραίΐοη, ἴὰ Ῥδη. 1: 1 (Δπὰ 80 ἰῃ 2 Κιπρθ χχῖν., 
2 ΟἸγοῦ. χχχυύϊ., 96 γ. χχν.); δηά {Πδὺ (ἢ6 ἀδίδ οἵ 1118 8016 δῃηα δοίυδ] γοῖρτι 
18 Γοίδγγϑά ἴο 'π [.δη. 2: 1, 88 ἴπ6 Βαθυ])οηΐδηβ σοοκοηθὰ 10. Τἢυβ υὑπάοχ- 
βἰοοά, 411} 18 ςοηϑἰβϑίθηϊ δηῃὰ ργόραθῖὶθ. ε πορὰ ποῖ σγϑβουῦ 88 Ἐοβϑῃχη ον 
δὰ οὐδοῦ δνο ἀοη6, ἴἰο ἃ ἰοπρ ϑεγὶθβ οὗ ἀγθδπὶβ οἡ {86 ρμᾶγὶ οὔὗὁἨ Νερυςβαδά- 
ΠΟΖΖΆΓ, ἰῇ ἩΠΔΙΟΒ ἴ[Π6 βδῖῃθ {πὶπρ ΜᾺῸ8 Ταρθείθα ; ΠΟΥ (0 {Π6 ΣπρΓΟῦΌΔ]6 
δυδιοτίυσοα, (μαι, ΔΙ Πουσὴ 6 ἀτοδηιθὰ ἴῃ ἴΠ6 δεσοπα Ὑ0ᾺΓ Οὗ δ18 τοῖρ, δ6 
ἀϊὰ ποῖ σοποογῃ δἰ 186] ἴο πὰ ουΐ 8ῃ ἰῃ ΘΟ ΥΡσοῖου οὗἁὨ 8158 ποσί 8] νἱβί ἢ 8, 
ἘΠῚ1] οι σοηϑι ἀογα Ὁ ]6 ἔπ αἰογνναγὰβ. Βοίῃ οὗὁὨ ὕΐθ86 σϑργθβοη 8008 
866 πὶ ἰ0 τὴ6 ἴο Ὀ6 ΠΟΠΙΓΑΓΥ ἴο ἴπ6 γἱδῖη δηᾶ ον ἀθηῦ ἰθποῦ οὗ ἴ86 8016 πδῖ- 
τοι. Τῇ δριδῦοη Μ͵ὰ5 ᾿ἱτηιποαἸδίθ, δηα [86 ΞΙΤΟΠΡΟΙ ὈΘοδυ86 ἐὺ νγὰ5 11" 
τηράϊδίθ. Ῥγοογδαβι δίίοη οὗ 186 τηδίῦου τσ, δὰ ργορΔὈΪγ που]ά, μᾶνθ 
θαγαϊοα δἷπὶ ἔγοτι ἢ 18 ἴδ γβ, δπὰ δ᾽υπίοα {86 φάρα οὗὨ ἢΪ8 συγ βιίυ. 

Τῆδι Φεγοη δὴ γος ΚΟῚβ ἴῃ [Π6 Ῥαζοβϑί!ηβ 9618} τ ΑΥῪ, 1. 6. αηἰοϊραιυεῖῳ, 
18 ςογίδιπ ἔγουι 96 γ. 25: 1. 40:2, Τμδὺ πα ἀϊὰ ποὺ {818 ὈΥ πιϊϑίδϊςα, ὈαὉ ΟὨΪΥ 
ἴῃ ςοιρίδποο ἩΠῸῈ ἴΠ6 ὑδαρα οὗ ἰδ6 968 ἴῃ δ θϑί!η6, βθαιηϑ δἰ ἰοσοῖθοῦ 
Ρτγοῦδθῖ8. Οὐ ἴδ6 οἶδον μαῃά, ἰῃ6 βίαίθ οὔ ἔμβοίβ. 88 ἴοὸ ΝΕ Δ ἢ 6 ΖΖΑΣΒ 
οοπαηυσεῖδ, ἃ5 Θχ μὲ δ16 ἃ ΔΡονΘ, ΒΟΥ [δαὶ 18 1ῃ νυ ϑϑίο οὗὨ 7.468 τηυδὺ ΠΔΥΘ 
Ῥεαρυπ 85 οδυΐγ 885. ἤδη. 1: 1 δβδβουίβ. [Ι͂ἢ ἰγυτῃ, ἔδοίβ δὰ δυθηΐβ νους ἢ [ῸΓ 
16 τσλϊοτβ ταϊηυἶα Βἰδίουι δὶ ΔΟΟΌΓΣΘΟΥ ἴῃ [Π]8 τηδίϊου, ἰὴ ο456 10 Ὀ6 σοποραθά, 
δι ΝΟΌΌΟ δ ΟΖΖΑΓΡ 18 ο8]16ἀ κἰησ, ἴῃ  4η. 1: 1, ἴὰ (86 ὙΔΥ οὗἁὨ αηἰϊοὶρα- 
οη, διὰ ἴῃ δοοογάδῃοθ 10} [86 σοτμπιου ΗΘΟΌΓΘΥ υὑϑᾶρθ. 

(23) Απά ιδο Κίηρ σοτηπιδηοα τἴ0 ξυσησηοη (ἢ 5δδογοα βου 5, ἀπα τ πο ΔΗ ΕΓΒ, 

1 φοτούγοῖν, δηὰ ἴ[Π6 δϑιγοϊ οζοτβ, [πὶ ἸΏΟΥ τηΐσ ἢϊ διιονν ἴὸ τ6 Κίπ Π18 ἀγθαπι8 ; δῃὰ 

ἴον Ἵοδιηςο, δηὰ διἰοοὰ Ῥεΐοτο ἴῃς Κίπρ. 

Ἰρδεν, οοπιπιαπαδα; 866 1: 8. --- δ, 10. δμΠΉΠΊΟΝ τὶ ἀγοοδεῖυϊέ; ἴον 
Ὁ, 866 εχ. Β. 8. [1 ΠΙΔΥ ἰδκα ἴπ6 δῖ. ψῖἢ Ὁ, ΟΣ τ ΤΑΥ͂ Ομ ἰΐ ; [Ὁ τ 
[86 πὑβασθ ΘΟ ΠΌΔΙ] ναγῖθβ. [Ι͂η (ἰἸ6 ργοβθηΐ Ἰηβίδησθ, ἤν ν οσ, (Π6 Ὧδ- 
ἴσο οὗἩ 86 δεῆβα ψου]Ἱὰ βθϑῦλ γαίῃ ῦ ἴο ἀοιηδηά (Π6 “44. αἴοσ {π6 νογὺ ; 

ἰῃ παῖς ἢ οα56 ἰμ6 ΤὉ]]ΟΥ ὩΡ ΠΟΙΠΒ ΤΩΔῪ Ὁδ6, ἴΏ Βοοογάδησθ ψ1Ὲ (ἢ 6 ἰδίος 
Ηεῦγεονν ἰάϊοπι, νυ ΐςῖ οὕἴδη Ρυΐ8 5 Ὀείογα (ἢ6 Αοο., αῆεσ (π6 τηδπποῦ οὗὨ 

ἴδε Αγβδζθδϑδη; [,(χ. 8. 4. ο. ὦ θη. Ὑοἱ ᾿ἢ γα ἰγϑηβί αι ἴἢυ8, ἐο πιαΐα 

Ῥγοείαπιαζίοη ἰο (λε εαοτγεά ὁογΐδε5, οἴς..) (μ6 72αἰένο ἰδ ργείδσϑ 8. ΕῸγ (86 

βγϑὶ ὑνὺ πουῃ8, 866 1: 20. ΤΠ τοοῖ τὲς 86 68 ἴ0 τηϑϑῃ ἱποαπίαυτί, 1. 6. 

ΌΥ εἰδηιῖπρ ΒΟΠ16 ἰΟγτη]88 οὗἁὨ ᾿ΠΔΒΡΊΠΔΓΥ ΡοΟϊΘΏΟΥ, ἴ0 ᾿ῃἘύθηο6 ἴῃ ἃ Π1γ8- 
ἰοσίουβ Ὀυὶ ροίδηΐ τῆϑηποῦ. Τἢο [Κα ἰο {μὶ8 [88 ργενδιϊθα ἰῃ πιοϑὶ οὗ 
6 Βεδίβϑῃ ἴόσιῃβ οὗ σε] ρίοη. ---- ὈΘΞῸ,, ματι οἱ ρα] πουη (ῬΊε]), ψ Ι ἢ 
ΡΓΟΡΔΌΪΥ ἀοδίρτιαίεδ 8 δρεςῖθβ οἵ σπολαπίετϑ, ἩὮΌΟ δίῃ τρδρὶς βοηρβ ἰῃ ἃ 
ἴον διὰ ρδου]δῦ ἰοηθ. [Ι}ἡ ϑγτίδο, [ἢ 6 νϑῦὺ (ἴῃ ΕΠἢΡ.) πιθδῃ8 ἰο διρρίν- 
οαΐὸ; ἴῃ ἨδΡὈ., ἐο πιιμίον οὐ δρθαξ υὐἱίλα ἴοιο νοἷοε. ΤὮΘ [ΠΠ6ΓᾺ] 8686 
ποῦ ἃ βεοῖι ἴ0 Ὀ6 ὨΘΑΓΙΥ ἀσδίσηδίοα ὈΥ (Παὶ οἵ [πε 1,ϑἰ]1ὴ ἐποαπίαίογ, ὶ. 6. 
οπὲ ιοὴο οαπέϊϊαίες δα ρὈ] σαι οηΒ, οχϑογδίίοηβ, απὰ (86 |ἶκ6, ἴῃ ογάθγ ἴὸ 

Ρταυθηϊ ΟἹ ΤΟΙΏΟΥΘ οΥΪ], οὐ ἰο οδίβίῃ βοπιὸ ἀϊβοίοδβυσε οἵ ἱπίοσεβδι ἴο 186 
ῬΑΣΙΥ Ἴοοποεχηοά, Βυϊΐ 8ι}}}, {Π6 1,8 πογὰ 18 ῬγΟΌΒΟΪΙΥ ἰοο ρϑηθγὶο ἴοὸ 

δο δἰ ΣΙ “117 δοουσγαϊ8. 11 15 ὉΠαυ Θϑ ἰΟΠΔΌΪΥ ΠΟΑΣ δίῃ ἰο ὈΠΘΝ ; ΒΊΟΝ, 1 
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ὟΘ ΙΔΥ ἰγαδί ἰο {[Π6 δι:846 οὗ τηδδηϊηρ ἀἰ5ο]οβοθά ἴῃ τιθυόδε, φέρεν ΟΥ̓ ΘΟΌΘΤ' 
δ αγγοιῦβ, ῬΥΟΌΔΌΪ τωθδηΐ οὐ ρίη !} }γ ἐο οοῦυεν, σοποδαΐ, δηὰ (6 ᾿1κ6. 
Ηδηςθ ὉΠΌΘΕΝ ΤῊΔῪ τηθϑη ΤΊΘΓΕΪΥ ἕλοξο τοῖο μγαοί᾽8εα λα ἄρῃ οΥ σοποεαϊοαά 
αγτϑ. Δι ἴμ686  γο ἱπ ραγίϊου αν, ΠῸ ἰοχὶ ἰπίοστηβ 8; Ὀυϊ ἃ ςοη}- 

Ρϑγίβοη οὗ μ6 ῥιδϑοίίςββ οὗ (1:6 ατϑοὶς δηὰ 1,αἰΐῃ βοοί δα γθγθ νν1}} ΘΑ ΒΥ 
ΒΊΟΥ ΠΟΥ͂ ΠΔΏΥ͂ δηἀ νϑγίουβ (ἢ 686 τυΐρσηΐ παν θθθη. ὉΠ ΞΌ, ἃ Κἰπάγοά 
Ἀϑυγίοἱρίαὶ τογὰ ΠΟ 868 ἴο ἀσβίσηδίθ {μ6 διρργεβοα Ἄσαπέϊαίίοπ οἵ 
ἴοιο πιιξογίη οὗ (μ6 (Ογταυ]48 οὐἁἨ σΟΠ] ΌΓΕΓΒ, ΙΏΔῪ οὗὁὨ σουγθ6 ᾿ΠΡΙΥ ἃ ρδΓ- 

Π|ου]ὰν ϑρθοῖθ οὗἩ (π6 ΟΠπδι θα Μαρὶ. ---- ὈΠΩΦ, ἀδίγοίοφετε δα, Ὀὰΐ 
ΟΥ̓ ΡΊΏΔΙΥ (118 τνδ8 ἴπ6 ἤδιθθ οὗ [Π6 ρϑορὶθ ἱῃ μα ηρ ΒΑ ]οπΐα. ὅ0 (ὯΓ 
Ὀδοῖκ 858 {Ππ6 {1π|6 οὗ ΑὈγαδβδηι, ἴΠ6 ῥοϑδοροίαπιέαῃῃ τοσὶοη ᾿γ88 δ θὰ ἐδδ 
ἰαπὰ ὁ δε Ολαϊάεες, ἄδη. 11: 28, ὅΝ. 1ὅ: 7. Οοπιρ. ΕΖΕΚ. 1: 8. 11: 24, 

Ἔχο. ΠῚ. Οἡ ἐλ ΟΠαϊάδεε. 

βοπιθ Οσϑοῖς τυ ἴουβ ἐγθα υΘΥ ΔΡΡΙΥ ἴμ6 ποτὰ Ολαίάεεε (Χαλδαῖοι) ἰο 
ἃ ἤογοθ Ῥθορίο, ἰῃ [86 τηουηϊδίπουϑ σου πίνγυ Ὀογάἀουΐηρ οα Αττηθπία. Χοπο- 
Ῥδοη πιο τιθῇ Βα ἢ οὐ 818 τοιγοδῦ, δηὰ δ 88 οἴἴβη τηδᾶάδ πιθηϊίοῃ οὗ ἱβοτα ; 
8. 3. ΑὨΔ}. Ι΄. 8. 4. Υ. δ. 17. ΥἼ1]. 8: 356. Οομιρ. ΗδΌ. 1: 6 Βοᾳ. 9οὉ 1: 17. 
δίχα ποῦξοθβ {1068 οὐ ὑπ6 βδηὴθ πάιηθ, ἰπ ὑμ6 οουπίτγ οὗ Ροπίιβ, Χ]]. ς. 
8. Ὁ. 26, 27, 86, Τοιι. ΠΙ. οἀϊ. 10ρ. Ετοιὰ (89 Αὐπιθηϊδη [Αβδβυσιδῃ] 
Ομδίἀθεϑ πιδὴν τσὶϊοτβ αν οὗ δῦ βυρροβοά ἴ86 Βα Υ]οπίδη ΟΠ] 668 0 
μδνθ οοπιθ; ἩΔΙΟΝ [δ8. 28: 18, 88 Ἰηογργοίθα ὈΥ ἤθη, βοϑδ ἴ0 ἔδνουῦ : 
“ 5661 (86 ΘΟΌΠΙΤΥ οὗ [Π6 Πα  ἄθδηβ, {Π]8 ρϑορὶθ γγ88 ποῖ; Αδδυγὶδ δϑεϊσιιϑᾶ 
ἴῦ [186 σουπίγυ]} ἴο 86 ἀνθ! ]ογβ οὗὨἨ [86 ἀοδβοσῦ; μον [1π6 ΟΒδ) 668] Ἔσγϑεῖ 
186 ῖν πδίο-ονγοτδ, [ΠΟΥ δοῦ ἰῃ οοιμπιοίΐοη 86 ραΐδοθβ οὗ ἰΐ [ἼὙ16], {ἸΟῪ 
ΛΔ ΚΟ [Ὁ ἃ Παρ οὗ τυϊηβ." Α5 Αϑδυγὶδ δηοίθηθ!γ οχίθη ἀρὰ μον ἀοιΐηϊοῦ 
ΟΥ̓ΟΡ 4}] πιὰ 16 Αβῖϑ, δηὰ οὗ σουγβα ουϑὺ ἴπ6 Αὐπηθηΐδη Ομ ἀθοϑα, ἴπ6 ας ἴο Ὁ 
τηϊσαῦ, απάον Ποἷνγ ρογαν βδίοη, αν ομλϊσταιθα ἰοὸ {86 ρῥἱαἰηθ, δηὰ δοίην ἃ 
οουγάσοθουβ δπὰ τΔῪΠΚ6 ρθορίθ, ΠΟῪ τὐϊσῦ αν οὐϊδιποὰ ῥγθδιρίηθηοθ 
ἬΠΟΓΘΥ͂ΘΙ (ΠΟΥ βοι 116, ονοσ ἴ86 1986 6 016 ᾿ῃ ΒΔ ὈΙ Δηῖ8 οὗὨἨ ἴπ6 μἷαιπβ. Βυΐ 
ἴΠ6 Νοπιδάο8 οὗ μα] άθδη Ασιαθηΐϊα πόσο ἱπάθοα {π6 ργεαοτιὶπαηί ρογίίου οὗἅἁ 
ἴ:6 ΒΔΌΥ]ΟΠ 8 ΡΘΟΡΪΘ, δὸ ὑμαῦ [86 σου ΜΔ8 ΘΑΥΪΥ πδιηθα ἤοῦλ (Π6πι, 
(8ο80 Νοιηδάθδβ τηυδβὺ δὶ ἰθαδὺ βανθ οι ρταϊθα δῇ 8 ΘΑΣΙΥ Ῥοσϊοα οὗ ἴδ6 Α.5- 
ΒΥτίδη ἀγηδϑίγ, ἱ. 6. ἀυγηΣ 806 οη6 Μδϊοῖ ργοοθαραὰ ἴδ ᾿ηνδβίοῃ οἵ Ατ- 
Ὀδοθ68, Δηα (δοοοτάϊηρ ἰο Οἰδ5148) δηθὰ σι ϑαγάδηδραίυβ, Β. Ὁ. 1471. 

ΤῊο ἀοαυοίοπβ ἤγουι 188. 28: 18, ὈὉῪῚ (ὐββθῃΐυβ, Ηἰιζις, ποῦ] δηὰ οἴδοσδ, 
γἱΖ. (δὲ [6 ΟΠμαϊίἀθδη ρόοῦοὺ δῃὰ ὄνθὴ ἤϑηθ ἴῃ βουίοστι Μϑεοροίδηδ δπὰ 
ΒΔΌΥΪΟΠ ἃγὸ οἵ γεσεηΐ οτὶρὶη, πιδὸ ἀθρθῃὰ ταβῖ}Υ ὁπ {86 ΘΟΥΓΘΟΙΠ688 οὗ 
1801Ὁ Θχοροδίβ οὗ ἴπ6 ἰοχῦ ἴῃ αποϑοη. Βαῦ [818 5 δ ἔγοπι Ὀοίηρ πιδάθ ουΐ. 
Ουἱ [86 οἶδον μιδηὰ, 808. 8η 01} }γ τι ΗἨυρίοα (Επχοτγοιτ.), δηὰ 1,60 (ΑἸ σθαι. 
(αβοδβιοδίθ, 8. 106), γα τιᾶὺ τὶ τυ ἢ ἸΔΟΤΘ ΡΓΟΌΔΌΙΙΠΥ ἰτγαπϑδίθ ἰθὺ: 
“ΒΘ Βο ἃ 1 (6 σουπίτγΥ οὗὨ [16 ΟΒΑ] ἀ6δῃ8 ---- ([ἢ18 Ῥθορὶδ νγα8 ποῖ [8 ρθορ] 67; 
Αϑδυσὶδ ---ἰἶξ [85 δεϑὶρηιθᾶὰ ἴἴ ἰο ἴΠ6 Ὀδαβίβ οὗ ἴμ86 ἀφβοτὶ; 1ΠῸῪ δγϑοϊα' {μον 
ἸΟΎΟΥΒ, ΠΟΥ δίο θα ΒΘΡ Ῥ8Ι86 68; [Ὀυ1] 10 α8 τηδάθ ΠῚ ἃ βθδρ οὐ συΐῃβ." 

ἴῃ να ὙΔΥ θ᾽ ᾿ἰᾶγθ ΟἿΘ :ρϑῖ ἀρθηΐ, ΥἱΖ. [86 ΟἸδαι θη ρϑορὶθ.Ό. ὙΤμῸ 



Οπλν. 11. 2. ἔχο. [1Π: ον ἸῊΞ ΟΒΑΓΡΕΕΒ. 83 

“ Ὦρδρ ΟΥ̓ τοΐπ θ᾽ 186 ΝΙουθῖ, δηὰ τ86 “ ἀοβεσ") τρδᾶθ ὈΥ ᾿ηναβίοῃ, ἰδ 86 
Αδϑυτδὴ ἀοπιαῖη. ΤῈ6 Ῥτορδμοῖ 18 ἰπγοαϊδηΐπρ ΤΎΓΘ, δηᾷ Ὁ᾽415 ἢδθὺ Ἰοοῖκ ἴο 
πἢδὶ ἴδ0 ΟΠ δ᾽ θδηβ, {ΠῸ}Ὶ ᾿ωνϑάουθ, βδνα ΔΙΓΘΒαΥ δοι!θνοὰ ἴῃ Αβαεγγία. Ιὲ 
ἭΘΓΘ ΘΑΒΥ ἴο νἱπαϊςδί (88 ἱπίογργοίαιίοη }υϑὺ σίνοεπ, ναὶ Ηυρέο]ά (Εχοτοῖο, 
Ἡετοά.) δ85 βυ οι ΠΥ ἀοηθ ἰδ, πὰ ἰξ σουὰ Ὀ6 οαὐ οὗ ρδοθ θσθ. ΤῈ6 
ΣοΆβοΩ ΜΌΥ 1 παν ΠΟῪ ἰηἰτοἀπορα ἴΠ6 50] οὐ '8, Ὀδοδυδα 1Π1|8 ἰοχὶ 15 (ὴ6 
Ἰηδίη ἀδρεπάθποα οὗ πιϑῺΥ σγϑοθηῦ ΟΥἾΟ8 ΤῸΓ ΘΒ] 15} Πρ ἃ ΤἈΥΟΥΙΘ Ροϑβὶ- 

ἔοη οὗἨ ἰΠοῖτβ, ἰῸ τ ϑίο 1 Βαανα δίγοδαυ δἀνογίθα, υἱζ. ([8αὐ [6 Ολαϊάδσαῃ 
ῬονοΥ, δη ἃ δυθῃ πϑπι6, ἴῃ βου! μοτη Μεβοροίδτιηϊδ πὰ ΒδΌγίοῃ, 18 σοτηραγα- 
νου σοσθηῖ, δπὰ ὑμδὺ Ομδι θᾶ νγᾶ8 ἀπ κηονγη ἴ0 {Π6 Ὀ1Ό]108] πυσιΐοσα Ὀοίοτο 
δε εἰπ|ὸ οὗἁ 76 Βοϊακίμι, δ ᾿θαδὺ 85 ἃ ΠδΌομδὶ πὰ ἱπάθροπάθηϊ σου ΣΎ. 

αοίβ, βίσοηρσ δηὰ (85 1ΐ βθϑῖῃβ8 ἴο 16} ΓΓΘΒΙΒΕ10]6, τηδῖο δραϊηδὺ (818. 
ΒΟΒΊΟγοσ, ἰῃ "ἷ5 Ὑ ὑγαϊρτιησ ἀοσ Εϊην τί, 83. 48 566.) 188 566.) δ48 τπηδὰδ 
οὈ)οοοη9 ἴο 1Ὁ ὙΠΙΟΝ οδηποῦ Μ)16}} Ὀ6 τοῦ. ϑδλίπαγ νὰ ἴΠ6 οἱ 6 Υ ἤδιηδ οὗ 
Βαδθγὶοπΐα, ὕθη. 11: 2. ὙΠῖβ δὰ 8 Κὶπο' (Αταγαρἢθ}}) ἴῃ (Π6 ἀδγβ οὐὗὁἨὨ Αὐτα- 
δα, ὅση. 14:1,9. Ὑμεῖ ΒαΌυ]οη ᾿υΒ0} οἰ δῖπιθ ἃ ὙΟΓῪ δὶρὴ δηιίαυ!, 
ςδπηοί ὕ6 ἀεπὶθά. Οἰδβίαβ, Ἠδγοάοίυβ, Βογοόβυβ, (Π6 6 γ]8} 5... 81} δρτϑθ 
ἴω 1215. ὙὯδ ἰδίου τηαῖχο ΝΙμγοα 115 ΤΟ Π6 ΡΥ, ΠΟ νγᾶδ ἃ σταῃάβοῃ οὗ ΝΟΔῊ 
(Β. Ο. 2218), ὅδπ. 10: 8. 118 ν.8115, ἰόν υβ, ρϑΐδοθβ, Ὀσιάσοβ, ἀὐκοβ, δπὰ 
Διο ἰἰοείυτο οΥὗἮὨ ΘΥΟΓΥῪ ΚΙπά, τηοϑὶ οὐὗἨὨ ὙΈΙΟΝ 88 Οἢ 8 ρΊ ΣΆ ΠΕΟ 864]6 (8 τὶ- 
γδ]]οὰ οὐ οχοθοάοᾶ {πὶ οὗ Ερβγρί, ργονθ ἱποοῃ οϑίδ ὈΪῪ ἢ βἀναπορά βἰδϊο οὗ 
Κηυον]οάσο ἴῃ ΒΘΌΥΪΟΠ δἱ ἃ ὙΘΤῪ ΘΕΥΪΥ ροτΙοά, αηὰ ᾿πήϊοδία ἃ τηθίσορο 8 οὗ [86 
δι σΒοϑὲ σταπάθυν. ΟΥμοΥ ἔβοῖβ οὗ τους ἢ ἱπιρογίδηςθ γα 'ἰῃ διοοσχάδησο ὙΠῈῺ 
815. ϑιπιρ! οῖυ5 (Οοαιπι. δά Ατίβίοι. ἀ6 Οοοϊο, Ρ. 128) 618. υ8, {πεῖ Ο8- 
Ἰ5Ίἤ6 68, ὑγῆο δοσοιηρδηϊοα ΑἸοχδηᾶθν ἴἢΠ6 ατοδῦ ἰο Βαδγίοηῃ, Ἰοαπὰ δϑίτο- 
ποιηΐοδὶ ΟὈπουνδίϊοη8 ἔπ τ τ ΒΙΟΝ σοδομβοὰ Ὅδοκ ἰὸ 1908 γοδτβ Ὀθίοσο ἱμδὲ 
Ῥετὶοά, δῃὰ σβῖ ἢ 6 δβὸπι ἴο Αὐϊβίοι!α ; δηὰ αἶβο {πδὺ [η6 Μαρὶ οἱαἰπιβὰ ἴο 
6 ἴῃ ροββθϑϑίοῃ οὐ τυ ἢ Οἱ ΟΠ 68 5{}}. Ριοίθπιυ, Ἰὼ 18 ἴδτωουβ Οδποη, 
Ρἰαἰ εἰν 4]}1ονν5 [861 ΔΒ ΓΟΠΟΙΠΙΐ 8] ΟὈΒΕΓΥ [1018 ἴο Ὀ6 οογγθοῦ 88 ὩΣ ὉΔῸΝ 88 
ΝΑΟΊ ΒΑΘ (ἀρ ουΐ 747 Β. Ο.), ἀπὰ ἴπθγθ Ὀσρὶηβ ᾿ΐ8. 6σα ἔγοπη πο Β8 
ἀδίο9 ουθηίβ. [ϑυοθον, δηα δῦονθ 4}1 Ἰάθ]οσ (ου ἴδ Αϑίγοποιωυ οὗ ἴῃ 
ΟΒα] 668), βανὸ ϑῆονῃ ὑπαὶ ἔμ6 ρογιοὰ οὗἩἨ 1908 γϑϑγβ 18 ποι Π6 Γ᾽ ἱπηρο 5810 ]8 
ΠΟΥ πῃ ργο Δ ΌΪθ ; 88 (ὐθβθηῖαθ Εἰ πΙΒ6 }} ΔΡΡΘαῦΒ ἴο ἑοπορᾶθ, (οιημι. ἴῃ δ. 
ΙΠ, Ρ. 8350. Βυῖ θο {818 85 1δ τιϑύ, Πιοάογυβ 8:6. (11. 29} 8878 δχργϑββὶῃ, 
ἴδ [6 ΟΒδϊάθδῃ ῥγιοβϑῖβ (σβοπι, κα ΤΔη16], π6 τ 4}}5 Ολαίάεαη8), ἀγα οὗ 
ἴλε πιοβὶ αποΐοπί Βαῤψιοπίαπϑ, Χαλδαῖοι τοίνυν τῶν ἀρχαιοιάτων ὄντες Βα- 
βυλωνίων. ΑΙΊ {8158 Β6οπὶβ ἴο βῆον, ὑμδῦ (6 Ολαίάεες (Ὀο1ἢ} παίΐοπ δηὰ 
Ρτὶοδῖ8) δγὸ οὐ 186 δίρμοϑὶ δηαυ γ, δπὰ {πη ἃπ Ομ ται θη ἔγοπι (86 
που Βοτη ταουπίβιη8, 1 1 ΟΥΘΣ ἴοοῖ ρ͵δοθ 80 88 ἴο σῖν ἃ ἤδη ἴο ἴδ6 εουῃ- 
ΟὟ, τηυβῖ μανθ Ὅδοη δῇ ἃ ΥΘΤῪ σϑιηοία ροτὶοα. ὙΥΒΘΠΟΥΟΥ ἢ πᾶϑ, ῥτίοβίϑ 
δηὰ ρϑορῖὶθ ἄρρβεᾶγ ἴο βᾶνθ Ἷοπια ἴο ΒδΌγ]ομία ἰοσοῖμοσ. ὙΠ {ΠῸῈ ἀπι8]- 
σϑιιαιοαὰ στ] [86 ρορυϊδίίου ; δὰ ἴ86 λή᾽ασί, ((λ6 ῥυιοβίβ οὗ (86 ἤγθ- ποὺ- 
δΕΊρΡδΥβ, βᾳς ἢ 85 8.6 ἀθϑβου θα Ὁγ Ζοτγοδβίθν ἴῃ (6 Ζεηά- Ανοβία), Ῥγοῦδ 
ἐησασαὰ ἴπ (6 βίπα 108, ἀηὰ τηϊ6ἀ ἴῃ βοπιθ οὗἁἨ [68 ἈΌΓΒΟΙ, ΟΥἩἨ [86 παῖϊγο 
Ῥτιοβδίβ ἱἰῃ ΒδΌν]ου ; [86 ΘΟΠαΊΏΘΤΟΥΒ [ἢ π18 8551 1] τὶ ησ (0 1Π6 σοπαμπογοά, [ΘΙ 
ἘΌΡΟΓΙΟΤΒ ἴῃ Κηον]εάρο, Κ {86 οἱ] δηὰ Ὑδπάι}]8. Δββ δ πηρ ἰο 1868 
Ἐοδη8. Ηδποδ [86 πὐχίατα οὗ Ῥδγβίβηλ Δη ἃ σΤΌ88 ΡΟ] Ποἴϑηλ πὶ 186 χα ]]- 
εἰου οὗ Βαθγίοι ; ἴον ἰδίην [116 Ἰδαίου οοπία! 8. θο.]) οἸοιμθηΐθ. [η΄ {818 
ὝΔΥ, ΠΙΟΓΘΟΥΘΓ, σα ΜΔ Δοςοπηϊ ΤῸΓ ὑπαΐ πλϊχίασγο οὗὨἩ {86 Ζεπὰ αδηᾶὰ Ῥθλ]νὶ 
ἰδησυᾶσοϑ τῖϊὰ ([μ6 ϑοιτς, πῃ [86 σομιροϑβιιοη ΟΥ̓ ΤΩΔΠΥ ΠδΙη68 ἃπὰ ΟΥ̓ Ο68 
ἱῃ ΒδΌγίοι, ἰὰ ἴ86 {πιὸ οὗ 1)8πη161, αρ (ΔΏ “Ἅ6γ. 89: 8) ἰ8 860 δαῖγθ 88 
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(86 ϑιηβοσιὶ πιαλα, Ῥογδ. πιορῆ, Ζοπὰ πιεῖ, απὰ ἴδ δαυϊνδίοης ἰὸ [6 Ηο- 
ὈΓΘΟῊῪ 2; δηἀ [6 ΣΤ τη Πδηΐοὶ ΔΥῸ (Π6 ΒΆΠ16 88 [86 ὩΣ ΔῸ δηὰ Ὀπ 2. Βαϊ 
Αἰ ὉΒουρ ἢ ΠΙΔΠΥ, ΟΥ̓́ΡΟΥΒΔΡΒ αὐθῃ πιοϑῖ, οὗἨ ἴΠ6 ὈΓΌΡΘΟΥ Ὡδίρθβ οὗ πιθὴ δηὰ οὗ 
οἷυϊὶ οἴ ἤσοΒ διλοηρ ἴπ6 ΟΠ] 6 8ῃ8 ἀγὸ Ὀδδὲ δχρίδιπϑα ἔγοιῃ ἴπΠ6 Ζεῃά, οὐ 86 
οἷά Ῥογβίδῃ, γϑῦ [86 διηλθβ οὗἨὨ {ποὶγ χοάβ δηὰ οὗ ὑπεὶγ γεσίοιιϑ ΟἿ 68. δΓθ 
ἸΩΟΒΌΥ οὗ 8 ϑεηνείο οτἱρίῃ ; 6. . Βείιιβ τες ὉΣῺ ΟΥ ΣΦ; Μγ]ΐεῖα τ τυ τϑ᾽Ὸ 
(φϑηεισῖχ) ἢ ΘΘΌΣΓΙ ἔγοτλ ὍΤΙ, Πδπ, 1: 20. 2: 2, απὰ αἶβο ἴα θα. 41: 8. 
Ἔχ. 7: 11, 232. 8: ὃ, 14, 15. 9: {αι τ, κῃ. 1: 30, 3: 3 (Ομα14.), 10, 57. 
4: 4. ὅ: , 11, 18, --α ὅν. ἰδαλ); ΡΟ ΞΌ, δη. 2: 2, αἰβδο ἔχ. 7:11. 22: 

17. Ῥααϊ. 18:10. ΜΔ]. 8: δ; δπὰ βὸ (86 σοποσῖς Οδδίἀθο ποτὰ ἘΝ2Π (-- 
ασιυ), δι. 2: 12, 21. 4: 8. ὅ: 7, 8, 18. ΠοίοΣΙΟυΒΙΥ [86 5816 88 86 Ηδθ- 
γον 3. Βαυύ πιϑηγ ΟΥ̓ [86 πδπιθ8 οὗὨ ἰῖηρβ, δῃὰ οὗἩἨ ἴμ6 Βῖρδον οἷν] οἹα- 
66 ΓΒ, βθδῖῃ ἴὸ ὃ6 σορουηάβ οὗὨ ϑοιῖῦς τ} (Π6 Ῥαγαὶ, θῖν], οὐ Ζοηᾶ; 
ΒΟ ἢ 849 ΝΟΌΘΟΒβδάηοζΖζαγ, Β6 5 )8ΖΖαυ, οἴς. (5660 1,6χ.) Τθθ ᾿ηίθσηδὶ ου]- 
ἄσρηςα, ἱμοτοίογο, οὗ 8 πιϊζίωγο οὗὨ ᾿π Βα δ η (8 πὶ ΟΠ δ᾽ θα, ἔγοσι βοπιθ αυδυίοσ 
ΟΥ̓ Οὐοῦ, ΔρῬθαυβ ἴο Ὀ6 1ηϑοτὶ θα ἴῃ μιρὰ τοὶ οὐ ὑρορ ἴπ6 ἰδησύδρο οὗ 186 
Ομδϊάθδηβ, ἴῃ [6 πιο οὔ Νουςοδβαάποζζασ Τῇ το] σίου οὗ [86 Βδρυΐο- 
τιῖδῃβ, (88 Ἔχ! δ [64 Ὀδδβὶ οὗἩὨ 41} Ὁγ Μιϊπίθν ἴῃ 815 Εββδν οὐ 1μ}8 βυδ)]θοῖ, δηὰ 
ΌΥ ἀδδβθηΐυβ ἴῃ ἢ18 ΕἸΧΟΌΤΒαΒ αἴ ἴῃ οῃμὰ οὗ [8 Οὐτημη. οἢ [5818}}}, δον 5 
βίγ Κίηρς ουϊάθῃςσο οὗ Ῥαγβίϑηι πὰ ροὶγ τ ἢ οίϑαη σοτηπληρίοὰ ὈΥ ἴμ6 υπΐου οὗ 
αἰετοῦ πδίοηβ ὙΠῸ τοίδι πο βοπὶθ οὗἩ (ΠΟΙ γοβρθοίνο σιΐθβ, ἀηὰ ὈΥ 186 
ὨΔίυΓΑΙ ΡΓΟΡΤΘΒ8 οὗὨ [86 αἰτοῦ να βοηβαδὶ ραγίδ οὗἨ [Πο86 σΐθβ, 85 {86 τηθ- 
ἴσορο οἱ ργοργοββοα ἴῃ στο 65 δῃα ἰυΧΌΡΥ δᾶ ἀθ Δ ΟΠ ΟΥΎ. 

ΤῊ8 ζοπογαὶ ΥἹοῪ οΟὗἁἨ [6 80 76 οἴ 8668 ΠΟΟΘΒΕΔΓΥ ἴῃ οὐδ ἴο ροΪἷδες (δ 
Τοδᾶοσ οὗἩ ἴμ6 ὈΟοΟΚ οὗἩἁ δηῖεὶ ἴῃ 8 ροβιθίοη, ἴῃ πΙΟΝ ἢ6 ΠΔῪ σὶρ Εν 688- 
τηδῖο ἴ86 νᾶτίουϑ ρΡῃθποηιθπα οὗἩ (μ6 Ὀοοῖ. ὙΠΘΓΘ 18 8 τηϊχίασο ἱμγουρδουῦΐ 
οὗἩ (86 Αββγγο- Μοάϊδῃ δῃηὰ ϑοιηῖος, ὈοὺΒ ἴῃ τῃ6 παηθ8 οὗ θη δηὰ οἱδἥοοβ, 
δ αἰβὸ 'π ἴ86 τἰῖ68, εὐβίομμθ, ἀπα ΟΡΙΠΙΟῚ8. ΟΥ̓ {(π6 ᾿ἸΒΔΌϊΠΓΔηῖ85. Τμαὺ (86 
Αβεγτο- ΟΠ] άοδῃ αὖ ἴΠ6 π|6ὸ ἤθη 1 Άπῖοὶ ᾿ἰνθα, 88 116 σογλσηοῃ βρόκθη 
Ιδησίιασο οὗὁἨ ἱμ6 οουτγῇ δηὰ Κιηρ, βθοῖηβ ἴο 6 Ὀ]ΑΙἶν πεσαιυεά Ὁγ 1). 8η. 3: 4 
8.8η6. ΤΩ Μαρὶ δάάγθββ ἴ86 Κιηρ ΓΛΘ δ 1. 6. ἴῃ 186 «γαπιαδαπ, ὙἘ16} 18 
8 Ὀδίδ ἢ 014}}γΥγ [86 Βαπ6 ἰμαὺ ἯΘῸ ΠΟῪ Πδηιθ 7 αϑί Αταπιαεαη οὐ Οδλαίαεο. Τῃ 
818 ἰδησίαρθ, τόσο πη 84] οὗὨἨ [86 ῬΟΟΚ οὗ δηὶοὶ 18 εοτηροβεα. ουδί- 
688 1:6 96 »7ἱ8 ὙΠῸ ᾿ἱνοά 1ῃ {πεῖ ΄υδτίοσ θη [8 η16] σσοίθ [86 Ὀοοΐς, οου]ϊὰ 
Τοδὰ δηά υηἀογβίδηα 1; δηὰ ᾿πἀθοά ἴο (88 γουησοῦ Ρδγί οἵ ἴμθπι, δ (μδὶ 
Ροτιοα, 1 τηυδὺ ἤν ῬΘθ ψοΓΏΔΟΙΪΑΓ, ΟΥ ΠΟΔΥΪΥ 850. 10 18 ὄθνθῃ αυθ ῥτοῦδ- 
Ὁ]6, {πᾶ 186 ᾿ιἰϑίοΟΥΥ σοπίδι πο ἔπ (86 ὈοΟΚ οὗ Πδηϊοὶ πουϊὰ ὑμὺ5 Ὀ6 ΤΟΓΘ 
ΘΑΒ}ν γοϑαὰ Ὦγ ἴπ6 γουηροῦ ρογίίοη οὗ [Π6 ἩΘΌΓΟν, ΘΟΙ ΠΥ ἴῃ 1880 ταρσίοῃ, 
ἴπ88 1Γ1ὸ δὰ Ὀδεπ ἴπ ἴ86 Ηρῦγον ; δηα 818, ροῦθδρδ, σας Βανθ θθοη 186 
Ἰπάυσοπιοηῦ ἴο πυυῖϊα Ὁ Ἰη ΑΓαμηδοδῃ. 

Βυϊ τὸ τοίαση ἴο {86 ὉΛΤΩΣΙΠ οὗἁὨ οὐν ἰαχῦ; 1 μβανθ οὨΪΥῪ ἴο δαά, ὑμδῖ {818 
ΠΆΙΏ6, ΘΙ Ρ]οΥοα ἴο ἀδείρπαῖο Ά ἰπογατῳ ΥΩ 67 πιέη (Θαπἰναϊοηῦ ἴο ὈΠΏΞΤΙ, 
Ομια!ὰ. Ὁ ΩΎΏΓΙ, δηα ασί), ρβββθὰ ἴἸῃϊο ὑθΓῪ ΘΟμμπιο 88 δαιοηρ [π6 ΟὙΘΘ 8 
δὰ Εϑιῆμεν 5ο ϑίγαδο ΧΥ͂. Τοαι. 1Π. Ρ. 826. δα. [1ρ8. Πιοά. 8ῖς. 2. 29 
864. (ἰς. θῖν. 1.1, 2. Απιπιΐδη. δίατγο. 28. 6. Αὐτίδη ΑἸἰοχ. 8. 16. [π 86}}} 
Ἰαῦον {1π|68, ἔοι 8 6- 16} 6γ8 δῃ ἃ πιδριοΐβηβ ἔγτοπι ἴῃ6 Επδὶ σοῦ ο]}]64 Ολαί- 
ἄεαπε, ὈΥ Εσοροδῃ πδίίοημδ.Ό. Ὑπὸ ργοζιθβ8 οὗἉ τηϑδηΐϊηρ ἰῃ τορᾶγὰ τὸ ἴδα 
ΔΡΡοΙ δἴοη 15 ονιουβ. ΕἸγϑῖ, (16 Ομ] 668 δσα ΘΟΠαΌΘΙΌΓΒ, Ἀπαὰ οἰ 68, ΟΥ̓ 
ἩΔίουου 6186 18 οι ηθηΐ, ΔΓ οΔ]16αὰ ΟΠ] δὴ ραγ ἐχοοίϊοποε. ΤΏΘη, 88 
ΟΒα]άθα δρουπάρθα ἴῃ δϑιγο σου Β ΔΠ ἃ βοού μΒΔΥΘΥΒ, ὃ ττᾶδ παίασδὶ [ὉΓ ασϑοῖκϑ 
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δηὰ Ἐοπιδη8 ἰο ς8]} 656 οἾ88568 οὐ ἤθη ὈΥ͂ [26 πδια οὗ Ολαϊάεαπδ. 1,8δὶ 
οἴ 4]}1}, διθοῃς [6 αϑίοσῃ Ὡδ[]ΟΠ8, ΒΟΟΙ ἤβδΎΘΥΒ δη ππδριοἰδῃ8 ποτ ΟἈ]]16α 
ὉΣ [86 58π16 πϑη)6, ψἹΒου ΔΩ Βρ6614] τοραγὰ ἴ0 [86 σΟΙΠΙΓΥ ἔγοαλ νυ] ἢ 
ΠΟΥ βργυαησ. Οπδ τηοοίδ, ποῖ ΓΘ] ΘΏΠΥ 1η 86 ο]Δ8815 5, Μ 10} (6 δΔρΡΡεΪ- 
ἰδϊίοη δια ρ]ογοὰ τη 818 ΤΠ ΔΏΏΘΓ. 
ον αὶ αι οϑίοηβ, οὗἩ βοῖθ πηρογίδηοα ἴῃ σοχζαγὰ ἴο [86 βραῃυϊῃθῃθ88 οὗ 

[86 Ῥοοῖϊκ οὗ 816], ανο Ὀθθη ὙΘΟΘΏΪΥ τηδάθ, ἢτϑὺ ᾿ῃ σορᾶγα ἴὸ ἴπ6 ἡ μπιδοῦ 
οἵ οἶδβδβοβ βρϑοϊβεὰ 1 ἴΠ6 ψδυβθ Ὀθίογα υ8, πὰ ἐμθη ἴῃ σϑβρβοῖ ἰ0 186 6πι- 
Ρἰογιβεηΐ οἵ ὉΠῚ ὩΣ, 88 ἀθδβίρῃδίησ ΟὨΪῪ ΟΠ 6 Ροσνίίοη οὗ (186 Μαρὶ. 

Το Ὀορὶη πὶ 186 Ἰατίοῦ ; Οοβοηΐυϑ (Οοπιαι. ἴῃ ΕΔ. 11. 5. 855) βθϑιῃβ ἴο 
681} ἴῃ αυοδύοη (86 ᾿Ἰπιϊ θα τπθδηϊηρ οὗ [86 πογὰ, δῃὰ ΒΙβεὶς (οῦ ἢ δη. ἰἢ 
δ. ] οἰ οστηδοδοῦ, οὔσ., Ζοι ΒΟ γδ, 8. 225) ὄνθὰ ἀουδὶβ θυμοῦ ὑποῦθ νγ89 
ΔΩΥ 5υοῖ ἰδίην δ5 αἰ δγθηὶ οἰδββεθ. Βοιἢ ἀουδὺ ἀραϊηβὶ (μ6 δνυϊάθηςθ οὗ 
ὑδᾶρο πιἀοὶγ οχίθπάθα. 28ῃ16] ρ δῖ ἸῪ υ868 ἴΠ6 πογὰ ἴο ἀθηοίβ ἃ οἰαβ8 οὗ 
6 Μαρί, ἰὰ 2: 2, 10. 4: 4 (Επρ!]. γ 6γβ. 4: 7). δ: 7, 11. Απὰ σβθη ἀθ- 
δο 115 δηὰ Ηἰζὶσ δβυρροδί, ὑμδὺ ἴῃ Ὅλη. 2: 4, 10, [86 Ὡδηιθ Ο'᾽λαίώξαπϑ ἰδ 
δεποτ δ γ οαρ! ογοά, ᾿Θησοσκο Εἰπηβοὶ ἢ, (8 ΕΠ Ἰ ΘΕ ᾿ρο δα ἴο 411} προ ἢ 
“δὴ πιᾶῖο ἀρσδιπδῦ (Π6 ζομαΐ Π6 Π688 οὗἩὨ [6 ὈΟΟΪΚ), ΔΥΘΥΒ ΥΘΡΥῪ }πι5.}γ. 0(μδὲ (818 
8 ΟὨΪΥ ἰπ ἴμ6 ἯΔΥ οὗ Ὀγουϊ]οαυθῆςο, ΒΘΓῈ οπθ ο888 ὑμδ0 18 ργοδιυϊποηῖ ἰ8 
παιηθὰ ἰπϑίθδ οὗ γτοοδρὶ ται! πο ΟΥ ρϑγ οὐ] υι ζίπρ 41}, (ὐοπλμ. 8. 80). )6- 
οἰδῖνθ, 8ἃ5 ἴο [6 ὑβᾶζθ οὗ ΒΆ6}}Ἐ 8 τποίΠοα οὗἩ Ἔχργοδδίοῃ ὈΥ ἴ86 ψτιίον, 15 Π βῆ. 
8: 24, πβεσθ ΟὨΪΥ ἴμ6 Ἰλ3 15 (ϑϊα δ- οι 86}10.8) δα δα ἀγοββοα, νλ}]}6 ν. 27 
ϑῆονβ (δὲ {ΠΟῪ ΔΘ ΟΠΪΥ ὁΠ6 οἶδ458 οὗἩἨ 186 ϑιδίθ- ἤοοσβ ᾿πθὴ πὰ (ἢ γὸ 859- 
δοιρ ]οα, ἴο τ ιΐηοϑθ ἴ(Π6 βρϑοῖδοϊθ ψΏΟἢ 15 ἀοϑοσιθο. δ. τοί ποῦβ οὗ 
γον] οαύθηοθ ἀγὸ αυϊΐα ςοπιοη ; δηἃὰ Ὀοβι 68. δ}} 118, νγ δνθ βοδίῃθῃ 
Ὡϑλρα οὔ {Π6 βδαῦα ἰκὶ πὰ 886 ἴμδῦ ὑπο ν ἀϊθουϑδίοι ἢ 6. β. Ηδγοά. 1. 181, οὗ 
Χαλδαῖοι, ἐόντες ἱερέες τούτου τοῦ ϑεοῦ [Ἰ. 6. Βηλου), οοπιρ. 1. 1588, ψῆθτθ 
Χαλδαῖοι Οσσυγβ ἴὮγ66 {1Π165 1Π (6 88 Πη6 Β6Π86; 1)10(.. δὶς. 11. 24, τῶν ἑεέρέων, 
οὃς Βαβυλώνιοι καλοῦσι Χαλδαίους, ἀπὰ ἀφϑίη ἴῃ ς. 23, Χαλδαῖοι τοίνυν τῶν 
ἀρχαιοτάτων αβυλωνίων. - παραπλησίαν ἔ ἔχουσι ταξιν τοὶς καὶ Αἴγυπτον 
ἐερεῦσε ; δῃὰ 5ο ΗδεγΟΒ 5, ̓ Χαλδαῖοι, γόνος Μαγων. Οἰοθιαβ (εὐϊι. ΒΆΝγ, 
Ρ. 68) δϑϑίιϑ, ἱπάθϑά, ἰοὸ υ56 (᾽'λαἰώεαπς δὰ λίαψιί 88 ΒΥΠΟΠΥΠΙΘΒ ; ἃμὰ 80, 
δὲ Μὸ ἢἴδνυα δθθὴ βΌοΟνυΘ, ἰδίθν υ8δ8σ86 διηοησ ΟΥ̓ Κ8 δπὰ Ἰϊοιθϑηβ οὐϊθῃ δ)- 
ρἰογεὰ π6 πογάβ. Βυὶ ὄνδπ ἴῃ Οἰθϑιδβ, [86 ὁοηίαχὺ βδονβ [δὲ Ὀγ Ολαίὠξαμϑ 
8 ἴΠ6 τὸ τϑδηὶ [86 λίσλογ ογάεν οὔ ἴ6 Μαρὶ. 80. ἴῃ 1)8η. 2: 4, 10. 

ΤΒὺυδ πὰς ΤῸ {86 ἐϊηιέεα 86 Οὔ ἴΠ6 πδιλο Ολαίάδαηβ, τ Ὀϊ ἢ ᾽8 δα ΠΟΙ 
εἰοδν δηὰ ςογιδίῃ. Αβ ἴο ἴπ6 πεπιδοῦ οὗ 8ο οἴ45565, ὙΠῚῈ τϑδροοῖ ἴοὸ ΒΊΟΝ 
Ιμβῆσεοτγκα (8. 49 ἢ) πη Κ8 μα ἀδίδοϊβ [Π6 ΟΥΤΟΤ οὗ ἃ ἰαίεῦ ἩΣῚΟΥ ὙΠῸ τ᾽88 
ῃοῖ Ἰπτπαῖο } Υ δοαυδιηιοα τὶ ΟΒαΙ ἀσδη τδίΐογθ, {86 αὐ ΘΒ. 0} 86 6 Π}8 ποῖ ἴο 
Ὀ6 οὔ οὗὨ ΔπΥ στοδὶ ἀπ ου Υ. Ηδς δάπι}8, 18 ἀο ποαγὶυ 4}} οἴμουβ, [ῃδιὶ {ΠΏ 6 6 
ποτ αἰυϊπίοτα ΟΥ οἰα55658 δίθοησ ἴ86 Μασὶ. ΤΉΪ5 νν88 ποίου ουϑ! Υ {ΠῸ ς856 88 
ἴἢο ἴδο γγίοϑι ἴπ Ἐμγρὶ, Εχ. 7:11. Ἡοτγοὰ. 11. 86. ὅ8. 96 ]οηϑκγ, Ῥδῃιμ. 
Ἐκγρί. τοὶ. ο. 8. Τα ἀϊνίβίοη οὗἁὨ ρτἹοϑίβ ἴῃ [πάϊδ, ἔγοαι ἴ86 τϑιαιοῖθϑί ρογιοα, 
ἰδ ψὰ]] Καονση. Τῆι Μίδα68 8πη4 1 δὐβίδηβ διἀπηλι θα 186 ᾿ἰἶκο αἱ ν δου 8 ἀπποῃ ν᾽ 
ἐμεῖς Μασὶ. Τῆδ δυῖμποσ οἵ Πδηῖοὶ, ἴῃ 2: 2. 4: 4. (Επ. 4: 7). ὃ: 7,12, δΡ- 
Ῥθδτα ἴο Πδῃ8 ἥυε οἰἶδβ595 οἵ Μασί, ([ ᾿πάφρεα τῃ6 ἘΠΕ ΣΞὉ οἵ 2: 2 ὕῦθ ποΐ 
ἸΠΟΓΟΙΥ ΒΏΟΙὮΘΓ ὨΔΠῚΘ [ὉΓ ἴπ6 ἸΔῈ ΟΥ̓ ΓὉΠ6 ΟΥΒΟΓ ΡδΔΕΔρ68) ; ; ου δοοουῃΐ οὗ 
ὙΠΟ [πρεγκο δοοῦθ65 Πΐπὶ οὗ τϊδίακθ ; διὰ Βα ἀφείδγθ (ρ. 47), ἴμδὶ ' δὶ] 
οἰδεῖ δηοιθὶ ἩΓΙΘΥΒ ΘΥΘΓΥΒΘΓΘ βοίκπον δάσο ΟἿΪΥ ἰλγέθ οἰδββθδ,, δ ἑοῆ- 
οἰυάοα ἔγουι ἐμ15 ἐμαὶ (86 ὙΓΙΘΡ οὗἉ ἔθ Ὀοοὶκ νγᾶδ ϑοῦιθ ρϑγϑουῃ οὗ ἃ ἰδίεσ δῷ 
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δηὰ οὗὨἩ 8 τουποῖθ σου πίσυ, ὑπ οτα ὑγδα το σᾶνο 8η ἱπαϊβεϊηοῦ δπὰ υποογίδιπ 
τοροτῖ. Ηἰ5 δ που 68 85 ἴο [Π6 “ υπιιοα τοροτῖ οἵ 8|} Δ Δ ΌΤΥ ,᾿ ΔΓΘ ΦΘΓΟΠῚΘ 
(Οουῖτγα Δονίη. 1. Ρ. ὅ5), δαπὰ Ῥογρίγυν (46 Αρϑβέϊμ. 4. 16). Ὑποβθα “γα 
ϑ0 Θ ὙΠδὲ ἰδί6 ἩΓΙΟΥΒ 858 ἴο ἴΠ6 τοδίζον οὐἁἨ ὑθβϑ Ὑ]ηρ᾽, "ἴῸΓ 841} δηταυν,᾽ ἴἰο 8 
ΡΔυθουΪΡ υϑᾶρθ ἴῃ ΒΔΌγ]οη δθουῦ 8 ᾿μβουβϑδπα Ὑ6 8 ΓΒ Ὀθίοτγε ἔμεῖν η6. Βαΐ 
ἴῃ δεῖ ποῖ μοῚ οὗ ἴμ6δ6 ρὶνα (ΠΟῚΓ ΟὟ ὑθδι ΠΟΥ. ὙΠΘΥ ὈΟΙῈ ἀρραοαὶ ἴο Ευ- 
Ὀυ]υ8. ΙΓ Ἐυδυϊυβ 186 ρὨΠἸΟΒΟΡΠΟΥ 18 πιθδηΐ, μα ᾿ἰνεὰ αδῦουϊ 200 Β. Ὁ. [1 
ΟἰΠΟΣ ἴμ6 σοπιθαδῃ οΥ (8 ΟΓΑΙΟΥ οὗἩ [π 6 βδῖῃο πᾶῖηθ δ6 τηραπί, (ὙΠ ἰς ἢ ΘΟ ΤΩ 
ποῦ ΡΓΟΌΔὈ]6), ὑπ. ᾿ἰνοα δρουὶ 816 Β. Ὁ. 1π 8 Ὠἰβίοτυ οὔ Μιΐηγα, Ευδυ- 
108 δϑβόσίβ, (μαῦ "ἴἢ6 Μαρὶ νογο αἰν!ἀοα ᾿Ἰπίο ἐἦγες οἶαδβθβϑ.᾽ Ὑπθη ἡ [ἢ 
Ἠΐ5 τηθ, ΟΥ αὐ 80 δᾶσ ον ρογοα ἢ Αἰηοηρ ἴπΠ6 ῬοΥβίΔΏ5, ΟΥ διποηρς ἴΠ6 ΒΔῸὺΥ- 
Ἰοῃμδη8 οὗὁἩ Νοῦν ΒΔ ἀπο ΖΖδβ ἴτπο ἢ [πα] ΘΒ ΟΠ ΔΌΪ ἢ6 τοΐδυβ ἴο ἴ86 ετσ- 
ϑίαη 8, ἸΏ ἈϑταυΟἢ 65 {π6 ὨἰδοτΥ οὐ Μηλτγα ςομοΘσηδ ἴδηι. Βαϊ ὀνθὴ δα ης 
[Π6 σογτοοΐηθ88 οὗ ῃ6 (ΘΒ ΠΟΠΥ αὐ ἴΠ6 {ἰἰπ|86 ὙΠΘη ᾿ὑ 88 ρίνθῃ, Ὁ ὕΓΟΥΘ8 
ποίδίηρ ἴῃ τοδρθοῖ 10 186 ουδίοηι οὐ υϑᾶρο δὺ ΒεΌγ]οηΐδ, ᾿π (86 βανθηῖ σθἢ- 
ἴυγγ Β. Ο. Μαρὶ πάθεα πότ γγο δἱ ΒδΌν]Οη : [ὉΓ διποὴρ [86 το ΔΤ 
οὨἰοδια 8 οὗ ΝΟ Πδἀηθ2Ζασγ, δὴ {86 δίορα οὗ Φογυβαίθμι πῃ Ζοαοκιδῆ᾿ 5 {Ἰπι6, 
ἯΔ8 ΝΌΥΡΑΙ ΘΒΔΤΟΖΟΥΙ ΔῸ 3, ολίοῦ ασίαπ. ὙὍὕ8δ ρῥγίθβίῃοοά, δὸ ἴᾺσ ἔγοτη 
Ἔχοϊαδτησ το ἔγοπι εἶν} οὐ τα ἰαγΥ οἢοα ᾿π τΠοδ6 {ἰπιθ8, τνὰ8 ἃ ἰϑδαϊηῃς 
Τοοοιηιηθπαδίίοη οὗ [θὰ ἴο ΔρΡροϊηἰπιθη 5 οὐ {Π18 ἠδίαγο, Ὀδοδυ86 11 Ἰπιρὶϊοὰ 
ΔῺ ὑπι|808] ἄσρτοῦ οὗ Κπονίθαρο. Τῆυβ Οἰοβδϑ σοργοβθηίθ ΒΒ ίθεγβ, [86 
Ἰοδάον οὔ 86 Ομ δι άθδῃβ ἤθη Νίηθνϑὶ. γγ88 ἀοϑίγογοα, 88 “ 16 πιοδῖ ἀἰβλη- 
συϊθῃοὰ οὗ 186 τί ββίβ, οὗς Βαβυλώνιοι καλοῦσι Χαλδαίους," 1)ϊ1οἀ. 8ϊς.11.24. 

830 8 Μαρίδη ν88 οἰανδίϑα ἴο ἴῃ6 ἰἤσοπο οὗἨ Ῥοσβρίδ, δίδσ 188 ἀθδίῃ οἵ (δπ- 
Ὀγβ68β; Οἵθβ. Ῥασβίοδ, 9. 18 δε66. 80, εἵϊοσ (ἢ ἀθδίῃῃ οὐ Νοῦυς δά ποΖ ατ Β 
(ΔΊ Βοσ,  Ἐ}]6 06 ΠΌΓΙΠΘΙ ῬὯὧἂῶὃβ ΟδΥΤΥΪηρ οὐ ἴΠ6 ΜᾺΓ ἰῃ Ψυά68, ἴΠ6 δῇδιγ οὗ 
ονοσησηθηῖ, Ὀοίοτγο ἴΠ6 τοίυτη οὗἉ [6 ῥστηςα ἴο ΒΑΌγ ΟΠ, 6 τ δα μνπἰείοσοα 
Ὀγ ῥγεβϑίβ [ὑπὸ Χαλδαίων], δῃὰ {Π6 ΒρΓΘΙΏΔΟΥ Ῥγ88 γϑϑίθα ἐμ 86 ἀγολήηασιιϑ, 
ἭΟ σζᾶνο 1ὕ ὉΡ, ἴῃ ἀυδ {{π|6, ἰο ΝΟ ΟΒδάποΖΖασ, δοοογάϊπρ ἴο Βογοβὺβ 1π 
Φοβορὶν. Αηπαᾳ. Χ.11.1. [ἢ ἔδεοῦ τἴπ6 οτγἹδηΐὶ δπὰ Ἐσυριϊαπ ἰκἰηρΒ, 85 πὸ] 
ΔΒ ΒΟπι6 ΟΥἩἨ 18:6 Οδοβασβ, ρϑὶἃ ἴ[Π6 δοπιαρο ἴὸ 86 ῥγὶθβδιβοοα οὗ Ὀδοουλτης 
ΤῊΘΙΩ ΟΥ̓ οὗ (86 Ὀοάγ, 1 ΤΟΥ ΟΓ͵ΓΟ ἠοῦ ΔΙΓΟΔΑΥ δὸ ἤθη ἴδ Υ Ὀδοδπιθ Κίηρ5. 
ἸζτμδΥ, 1 σοϑ]γ οομοθάθ, ᾶνο Ὀ6οθη [86 8.8] ἔδοϊ, {πὶ [ὴ6 ἰοδάϊηρ ἀϊνὶ- 
Β'οπ8 οὗ ἴπ6 Ῥογσίαη Μαρσὶ νόγὸ (σέο ἴῃ πυχαθογ. ἢ Βυὶ (15 πουϊὰ 6 οὗ 16 
ΔΥ81] ἰῃ Βῃουσηρ ἰδ δῇ Βυ ἢ 88 ἴ86 εὐδίοτῃ οὗ [86 ΒΔΌΥ ΟὨ 818, δον π ΠΟδι, 
ΔΙΙΒουρὮ Ὁ86 ῥγιθβίβοοα γϑίδἰ θα, 8ἃ8 1ὺ γου]ὰ βθϑπι, [ἢ 6 ΒΟΠΟΥΆΤΥ Ὠδήηθ οὗ 
}Μασὶ, γοῖ ὉἘποὶν σε! σίου αἰβογθα ᾿η [86 τηοϑὲ βυῦ Κὶ ρ ΠΙΒΏΠΟΓΡ, 1Π ΣΏΔΩΥ ΓΤῸ- 

τ Βὺῖ (818 18 ποὶ 6818 0} 5 Π6ἃ ὉῚ 186 Ζειιὰ-Ανεβία, 88 εἰς Ὁγ Ηρεγεη, (1άδοη ]. 

8. 480, οἀ. 84); ἴον 'π Κἰου κου εαϊοη, 11. 261], ΟἿΪΥ ἑμῸ οἾ5508 ὅσ δροόκοῃ οὗ, Υἱζ. 
Πετϑοάς δηὰ λίοδεα58. αι ἴῃ Ὑοδμι δδάοβ, (ἸΧΧΧΙΠ]. δὰ ἥη 11. Ρ. 194), τ Ανθείδ 

ΒΡΟΔΚΒ οὗ [πὸ ἰἦγοα ογάογβ οἵ τῃς “έῤογηε τ ῥγίβϑιβ; δραὶῃ ([Ὁ. Ρ. 276), 116 βδτὴς εἰΐηρ 
8 πιοητἰοῃρὰ ; οἤοα τροῖὸ (Ρ. 156), “ τΠ0 ἐἀγεεζοίεἰ, κα ᾿π6 Δυιοσπθ." Βῖ ἴῃ δῆ ΠῚ 

Ῥδδβδᾶρβ θυ ογάογϑ οὗ ργίθεῖβ ϑθοῖ ἴο Ὀ6 ἀοείρῃδιοα. 80 ἰπ Ζεπὰ ΔΛνοεία, 111. Ρ. 295, 

πὸ δηὰ Πεγόεαί -εοδηαίάαιο ον ἴῃς ρτίοϑι ῃοοά), “Ζοθα (ρτὶ65ι), 2 εβίιιν- Μοδεα (τοαοίλοτ- 

Ῥτίοδι), δηὰ 2 εβίιγ Ζ)εδίαταη (τ ΔΥς ἢ ὈἰΒΠ0Ρ), 8 ῥγονί ποδὶ βυροτίοσ. ῬΓΟΌΔΟΙΥ 16 οῶδ6 
δ ἴ86 88Ππ|0 ἰῃ 106 Ζεπά-Ανοϑϑίδ δ ἰη Ὠδηϊοὶ ; ἱ. 6. βοτηδίίηθθ ἴἰς Ἰοδάϊπρ οἶκ85. ΟἿΪΥ 

6 ποϊοᾶ, 88 'ἰπ 2: 4.10; 16} δρ81} ἯὙ6 Ὦδν ἴὉΌΓ Ο]68568, 1 2: 2, ἰῃ 5: 7 τὸ [ἤτοο 

οἴαββοϑ, (οῆθ 8 ΠΟῪ ΟΠ6); ἴὉΌΓ ΟΑ8868 ἴῃ 4: 4; (ἴγϑὲ ἰπ 5: 7; δῃὰ (Ὅν ἰῃ δὅ:1]. Τὸ 
ἰῃδί δῦ, ποῦν, [δὶ ΔΏΥ ΟἿ6 Οὗ ἴΠ686 ρᾶβδαρῈ8 ΘΧ ἢ Ἶ 115 1π6 [Ὁ}} ἀπὰ Ἔχ οἰ υϑνο ἀοοϊ σοι 

οὔ δἱϊ 6 ο͵48868 οὗ [06 Μαρὶ, του] 06 Θπι ΓΟΙῪ παρ δίουγ. 
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δροοῖϑ, ἔγουι {πδὺ οὐ [6 Ῥαγβίβ. [πὰ (86 τιῖε8 οὔ ἰδίζοσ, [6 γ6 ν)γ88 πὸ ὑθηιρὶθ, 
ΠΟ 8 1472 20 Βδουῖῆσο οὗἩ Βαγηδὴ νἱοίπιδ, ἢ0 ςοηϑυπιρίίοη ὈΥ ἤτγθ ϑνϑῃ οὗ 8}γ 
νἱοι 8, ΠῸ ἰπιδσο8 ΟΥ̓ ροάβ, πο ργοϑιτςαι0ἢ- οΥ 8810 οὗ ΔΙγ} ἴδ, ἴῃ ἃ ποτὰ 
ποῦο οὗἩἨ {Π6 Πηρυγν, οτγυοὶν, τς] ουΒ. ῥγοάϊ σα! ν οὗἩἨὨἁ Ἔχραπάϊαγο, δηὰ 
Αὐοπι 8 ]6 τίΐθ8 οὗ [6 Βεαυγ]οπίαπβ. ΑἸ] πηαϊῖοτβ οὗ το ἐρίου μα Ὀ6θῃ 
ςἠμησοά, ὈΥ ἴπ6 σοπηπ σ᾽ πρὶ οὗ ὑπ (ββυτο-) ΟΒαϊάθαη σοπαύθσγοτβ νυ (ἢ 
(16 ρτοββοῦ δῃἢ τογθ 86 588] μοδίμοη οὗἩ ΒδΌγ]οη δ, 1" ᾿Ἰπάθοὰ τὸ οοποθᾶθ 
δυο ἢ δὴ ἰυϊοτγαιίχίατο. Ηον ἰπθῃ οδη ἰοϑι την δθουΐῦ (μ6 Μαρὶ ἴῃ ἃ σουῃ- 
ΕΓΥ ὮΟΓΟ ρυγα Ῥαγϑίβιῃ ργθναι 6, Ὀ6 ΔρΡ᾿ 8016 ἰο [86 δσ866 οἵ {86 Βδῦγ]ο- 
Ὠΐδὴ ῥτθϑῖβ πὰ ᾿ἰογαῖὶ, ἃ8 ἀθβουὶ θεὰ Ὀγ δηὶοὶ ὃ Βυῖ}} 6 ταυδὶ σϑβοσί, ἸΏ 
16 ρῥγαβθῃϊ Ἵδϑ6, ἴὸ {πὸ ὑθϑιοηγ οὗ αγθοῖς πυτιίθγα, [16 ροϑιοη οὗ 1[μ6ἢ- 
φότκο 15 [Ὧγ ϑπουρῃ ἤσουν ὑεΐπς οοπῆνγπιθά. 1᾽οάοτγυβ ὅ816., ἴΏ Βρθακιηρ, 
περὶ τῶν ἐν Βαβυλῶνι καλουμένων Χαλδαέΐων, τορτγαδβθηῖθ ἴμ6 πὶ 88 
Ργδοι δίῃ δϑίγοϊοσυ, βοοί ββαυὶηρ, πιδσίο, ᾿ΠΟΔΠ ΔΓ] ΟΏ8, ΔυρΌΓΥ ἔγοαι [86 ΠΠ ὗ 
οὐἨ ὑϊγάβ, δηὰ (πὸ ἰπίογργοϊαϊτίοη οὐἨ ἀγθϑπβ πὰ σειπαν κα Ὁ ]6. ΟΟΟΌΓΓΘΠΟΘΒ, 
11. 29 : 4}} οὗ νας μ]δίη]ν Ὀοοκοηϑ ἀἰδγεπὶ οἶαββαβ.,͵. δίΓαΌΟ, πιοβὶ οὗ 8]} 
ΔΙΏΟΩς ἴΠ6 Οτϑοῖκβ ἴο ὃὉ6 τα] θὰ οα ἴῃ βοΐ τηδίΐοτθ, βαγ8 (ΧΥ͂Ι. 1. 8.6), 
“ ΤΒΟΓΟ δτο, διιοηρ ἴμο ΟΠ αΙθδη ἈΞ ΓΟΠΟΙΏΘΓΒ, γέψη πλείω πιανῃ ζὶπαβ ΟΥ 
εἰαλκοα, βοπὶθ ἄγ ς8]|16ἀ Ογελοηὶ, πὰ βοπιθ δογβὶρροπὶ, Ὀδβι 68 πιαπν οἰλογ8 
(ἄλλοι πλείους), Ὑ8ὸ δίἥγω αἰἴδγθηῦ ἐπ αρθ ἴῃ τοβροοῖ τὸ (Ποῖγ ἀοοίγίπ68, 
Δεοςογάϊηρς ἴο [Π6ὲν γοβροοῦνο βθοῖβ." Ηδγθ ἴπθῃ 18 δυσπάμβηοθ οὐ σοοπὶ [ῸΓ 
16 ἔθυγ ΟΥ ἔνα ο[88568 οὗ [8η16ὶ; δβηὰ [Ὁ 15 ἱπάδϑα ἡυϊῦβ Ῥγοῦδ 6 ὑπαὶ [86 
δΌ αἱ ν]δίοη8 πιυβὺ βατὸ διηουπίθα ἴὸ ὩΔΏΥ ππογῸ, δἰπουρὶ ἢ γγὰ8 ποῖ ἴο 815 
Ρύυγροδθ ἴο Πδ8Π16 ΔΗΥ͂ ἴΠοΓ6 πη {86 ἰολαϊησ ὁπ08. Αἱ αἰ] δνυθηΐβ, (μ8 [6β- 
τον οἵ ᾿Ὠδηΐοὶ δα 8 δἰ χἢ ἀθονΘ δΔΌΥῪ ἔδὶτ Ἔἐχοθρίίοι, ἢ τορϑγὰ ἴο [86 ο]6δ5ἰ- 
βεδίίοπ οἵ ἴΒο Μαρί. Οδγιδιην μα μὰ5 παπιθαὰ π0 ἐπι ρτοῦδυϊα ο]858. ΝΘΘΥΪΥ 
4]}} οἵ {πὸ οἰδββϑθβ πδπιϑα, ᾿πἀοεά, δρρογίδιη ἰο {πΠ6 Ὀγιθϑι βοοὰ οὔ (86 Βοδίμϑη, 
885 οἰδονῆογο οχπὶ ἰδ α ἴπ (Π6 ϑοτιρίυγοβ; δη4 1 Π6γο ὍΘ 8 οἶδδ8 δὶ σεπογὶβ 
ἴπ ])απιοὶ, ἴμβ6 τὸ σδῶ ὍΘ Ὧο φορά γΓΘδβοῺ ἴο οἰαῦμα ᾿ϊπὶ ΠῚ ΘΥΓῸΓ; [ῸΓ Βον 

ΔῈ 6 ΓΘΆΒΟΠΑΌΪΥ ΒΌΡρΡοΟϑΟ, ὑπαὶ ἴμοτῸ 8 ποῖ 801) 6 ΟΠ6 Ο[888 ΟΥ̓ ΖΏΟΓΘ Οὗ 
(86 ῥγιοδίμοοά (δαὶ νγᾶβ ρου ν ἴὸ Βαῦγίοη ἢ 

85. (ογίδίηϊν (815 ἀΒξογ ΟἹ βοο πη ς6 ΝΟΥν ῬΧΟ Ό]Ο, Γ νο τυγπ Οἷτ ΔΙΤΟΠ ἢ, Γ ἃ πγο- 

τποῆϊ, ἴο τα ἐϊν βίο οὗὨ (ς΄ ῥυϊοβιῃοο ἀπποπρ τὸ Οσοοκε, ἴῃ τοϊατίοη τὸ δυο πιδῖ- 

ἴσα. ἢ τἰνον ὄν τΥ κοῦ δη ροάιοδ5 ᾿μνὰ ἃ δορδγαῖς οἱ ἀοΥ οἴ ργϊοεῖσ ; πα ὄνθη 

εἶνε κάπα ογάογθ αἰ ἔουύοιὶ ἔγοπὶ οδοἢ ΟΥΠΟΓ ἰ) ἀἰΈτοης μ᾽αθον, Ασαίη, οας ἢ οὗὨ τῆ οδα 

ογοτϑ πὰ δ ἀιγλορτίοει ; ἴῃ βοπιε μ͵δοθβ ἵννο ; τῆς ΠοΙρ] θην ἄνο. ΤΊιοπ (Ποτα 6 Γδ 

«ϑεμανς οὗ τς βδογοά ογάογ, νὶΖ. τὴ δαγωκ οὐ {086 ψν η0 ργον! ἀοα πηδιουα]8 ῸΓ 

τς σο]ε γαιίοη οἵ τοὶ χίουϑ τἱΐθε, δηὶ πο το Κύήρικες οΥ ἐγίεσο, ἡ ὯΟ αἶκὸ ποοά 1ῃ8 

Ῥϑγιὶ οἵ οὐκ δηὰ Ὀατοπεῦβ. Π δι ο5 {1656 οἰνι5869, τογο τοῦς το νεωκώροι, χγχῃο Καρὶ 
εἰεδη δηὰ δἀογποὰ τἢς [οπ|ρ0]68; τῃοπ τ ναυφύλακες “᾿ο μκαστάρῇ {πος 6 ΤΟΤ ΡΪ 68 ; 

Δηὰ Ἰαβ]ν ἴῃς πρόπολοι ΟΥ ρεπογαὶ ΜΑΙΙΟΙΒ.; Ῥοιίοι 8 τ. Απιὶα 1. Ρ. 222 βοᾳ. Β6- 
γοηᾷ {ἰεδ6 σοποτγαὶ ἀϊνὶδἰοπ5, τύοτα βα δογἀ παῖδ ΟΠ 68 αἰπιοϑὶ νυ ποι πὰ ; 6 τ. 858 ἴὸ 
ἀϊνίπατθ, μάντεις, χμρησμολύ) οι, ϑεομώντεις, οἵ τἤτος Κἰπά 4: ἱπιογργοίογα οὐὨ ἀγθϑιηβ, 
ὁνσεροχρίται, ὁνειρυπκόποι, ὀνειυοπόύλοι, ἀἰϊνϊπαιΐοπ ὈΥ Ξαογιῆοοβ οπιρὶονοι αἱ Ἰοιδῖ εἷἰχ 

εἴαϑφε9; Ὀν Ὀιγά 4, Αἱ ἰΙσαϑὶ ἃ8 ΤΠΛΗΥ͂ πιοτὸ ; Ὀγ Ἰοῖβ, δῇ Ἰοας ἴπγθο ; ὈΥ οἵου 5 νογὰ5 δηᾷ 

δίπ σα, πιδὴν οἴδεβος ᾿ ὃν πιαρὶς απ ἰησπηίιαίίοη. αἵ Ἰοακὶ πἰποίοοπ; ῬοιτοΣ Ὁ Ρρ.327864. 
Ἦ « πιαβιὶ ᾿ἤά τὸ 4}} εἸνὶς, (τ το ρτίοβ: Ποοά ππιοπρ τἶνὸ ουηης νὰς ἀτγαηροά ἴῃ Πα 16 
8 εἰ πιὰ Αγ. 1 ἀο ποῖ νοῦ ταὶ τῆς ΟΠ ΑΙ ἰοθῃ 5 της 4}} οὔ σις «νά νἰβίοης, ἢ ἢ 
δῖα δἰπιοδί δ [ἐ85; ὃμϊ] ΠΊΔΥ νν6}} καν, {πῶπὶ τῆς οὔοοα νι δ ἢ Πἰοάονιπ δβουῖθ65 ἴῸ 
ἐμοῖς Μαςὶ, ἰανοῖνεϑ, ίγοτα (86 ὙοΓῪ παίαγα οἵ {Π6 οαυο, φοπιοι εἶπ ποῖ πη] ἶκθ τὸ τὨ 2. 
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ΤῊΘ βησσοξίίοη ΟΥ̓ Οοβοηἶτ8 (ὕσππαν. Π. Ρ. 885), {μι {μ6 νυν ἴῃ 4] 
ῬτΟΑΒΠΠΥ. ῊΝ Ὀγουρσπῦ ἱοσοί πον [86 νϑγίοιιβ ἀοϑὶ σι! ἢ 8 ΟΥ̓ Δα ἢ ο1458685 
ΟΥ̓ ΠΟΥΕΟΠΒ 85 810 Ἰποπιϊοποὰ οἰβθθοτθ ἴῃ 186 Ηθδ. Βοτίρίυτοθ; 8π4 [Π6 85- 
βογίἴοη οὗ Τρ ησοτῦκο (Ρ. 47), τπδὺ “6 υπαἀουδίοαϊ]γ ἀϊὰ ἰδ8 :᾽ καθ ἴο αν 
ΠΟ ΟἴδΘΥ Ὀ8815 {πη Δἢ ᾿πΟ] πδίίοη ἴο τἄγον ἀἰβεγεαϊο ὑροη {Π6 ὈοοΚ, απὰ ἰῃ- 
ἀυβίνουΒ Υ ἴὸ οΟἾ θοῦ ἀπ τϑ κοῦ ἃΡ Θνογντηρ πο Ὦ τοδὺ Παρ ἴο 8δονυν, 
ἀπαῦ (16 τιον ψγ88 ἰδο κὶῃ σ ἃ8 ἴο ἀοουγαία Κπονίθαάρσο. ϑοπιθιδίπσ ποτα ἴπ Δ ἢ 
815, ΠΟΎΤΟΥΘΥ, ΒΘΘΠ8 ΠΘΟΘΒΘΑΤΥ ἴῃ ΟΥΘΙ (0 ἀἸδοσυθήϊ [6 ὈοῸΚ ἴῃ χυοσϑίίοι. 

ἘΔΌΔΙΥ πυρδίογυ 866 Π|8 ἰο 6 ἴπ6 δϑβογίοη οὗ ΒΙθκ, (ϑομιεΐίθτγηιν. οὔσ. 
ΖεΙῖιβ. 5. 225), {πδῦ “1 15 ΔΙοσθῖμοῦ ποόοπάογῆ, ἔπ ΝΟ υ μδα πα ΖΖαγ Βμου]ὰ 
ΒΌΓΤΩΠΊΟΙ 81} οἾ,8568 ΟΥ̓Ἠ 6 Μασὶ ἴο Ἰηνετρτεὶ 818 ἄγθδαι, ἰπδίθϑα οΥ͂ Βυμητηοῃ- 
ἴησ 16 ἀρργοργιδίο 01885, Υ]Ζ. ἼΒο ὁ ὑνειροσχόποι. ΤῈ ἰ5 δπουσὰ ἰο 58. ἴῃ τὸ - 
Ρὶν, [δῦ ἃ8 Νουα πο ΖΖἂγ δα ΤὈγραοίοη 4}} (6 ΡἈΤ Ου το οὗ μἰβ ἄγβδζω, 
8η4 (656 στα γοαυϊγοα ἴο "6 ἀ͵80]οβθὰ ἃ8 ν)ϑ}] 88 ἴπ6 ἱπίδγργοίδιίιοπ ἴο Ό6 
Βίνθη ; ἈΠ ΠΊΟΓΘΟΥΘΓ, βπ06 6 Κπονν, 85 ἴὴ6 ΜαρῚ δδδεοτὺ (Ὀδη. 3: 10), {πὲ 
“20 Κίηρ ΟΥ̓ ΤΌΪΟΓ γὴ8 ψΟηΐ (0 πιλκθ βυς ἢ ἃ ἀαπηδηᾶ ν᾿ {Π6 νϑγὺ αἰ ΠΟ Υ 
Δη ΘΧΎΓΔΟΓΠΙΠΆΤῪ παίυγο οὗὐἨ 186 886 σψουϊὰ πδίιγα! γ ἱπάσσα Πΐπιὶ ἰο 5 1- 
το 8} .148565 ΟΥ̓ 18 ἸΔΩΣΞΙΙ., 50 1μαὖ τ δῇ οη6 εἶδδ8 σου]ὰ ποὶ δοσοπιρ 5}, 
ΔΠΟΙΠΟΥ ΠΟΥ ΠΕΡ παρ] 6 80]6 ἰο ἀο. Νοίῃιησ γγ88 ΠΙΟΤῸ οομητηοῃ διηοησ [86 
Οτοοῖκβ απὰ ἘΠοιμδηβ, ἴἢ8Π, ἯΠΘΓΟ οπ6 τηοὶδοὰ οΥὮ ἀϊ νἱηδίίοη [8116 ἃ, ἴο γοϑογὲ 
ἴο ἀποῖμου. ῬγοῦδὈΠν, πο ΓθίΌστο, δα οΟΠββίθ ΠΟΥ δ. βίϑιηρθὰ ὕροῖ [86 
γ ΤΥ πος Οὐ Παγτγβίνο, Ἰἢ ΓΟΡΑΓΑ ἴο [18 τηδίζου. 

Οπα οἴμον οδ)θοίίοῃ ἃσδιηϑὺ (ῃ6 ργΟὈΔΌΙ ΠΥ οΥ̓ [Π6 παγγαίίοη ἔῃ Ὦδη, 11.) 
[48 Ὀθθη βίγοπ ΟἿ Υ ὑγροά, νἱζ. 186 ᾿πῃρΓΟ  ὈΠ ΠΥ ὑπδῖ αὶ “ογείσηον' βου ὰ 6 
φἀτηϊ το ἀπιοπς [86 ΜΑΡῚ ; πὰ δῦους Α]], (μδὶ ἃ πιοβὶ τἱρία «ἐν οου]ὰ δἱ 4}} 
Ὅο ῥτχοιποϊοα ἴοὸ βμργεπιασῃ ΟνΘΡ [86 τβοῖο ογάον, δβ ἴὲ ἴα τοϊαἱδὰ οὐ Πδηϊοὶ 
(2: 48), 180 Πα Βοςαπιθ 533 ὙΣΊΣΓΙΓΣΣ 95 Ἡ:ΔΌΣΞΙ; ΟΥ̓ 6 τ88 Ρτοπιοίαὰ, 
ἐμαὶ βυθοῦ εἰ πιαπ α5 ΠΑ πῖθ] ὀουϊά δαρθρῖ. 16 ΟΠοο,. ἀπά ἀἰβοῆαγρα 115 ἀυ168.᾽ 

Τιαὺ τ[Π6 Μασὶ πλὰ ἃ διργόπιθ ἀραά, 18 Ρἰ απ τοι 96. 89: 8, ἤογο Νοῖ- 
5.841 ΘΠΆΤΟΖΟΥ, ἃ ΠΝ ομοπῖπ οὐ ΝΟ υ ΒΔ 6ΖΖΆΓ, 15 πϑπιοᾶ Δ 5", 1. 6. 
αγολ-λίασίαα. 80. Βοζοιπθη (Η]50. Εες, Π. 18) Βρϑδᾷκβ οὗ μέγας ἀρχίμαγος. 
Βαγόξαβ, 85 εἰἰοὰ ὈὉΥ Αἰμοπαθαβ (Βορηοβ. ΧΙΝ, 44), ἴῃ βρθακίηρ οὔ ἴῃ6 88- 

Καα (!. 6. βαξασπα δη (6480) οὐἩἨ (6 ΒΑ ν]οΟΠ δ Π8, ΤΩ ΟΠ 5 [6 Οὐόγαθοῦ ἃ 
Βεΐῃα ἀγγαυθὰ ἴῃ Κίπρκα τοῦθ8, απα 48 Ἵδ]οὰ Ζωγάνης (ΞΞ 128), τ Βοἢ 
ἸΏΘΔη8 ἤΤΓας ἤει. Ἰλιοάοταβ 81... βᾶγ 5 οὗ [86 Ὀγίοϑι ΒΘ] 5γ8, ὙΠῸ Ἰἰοά 16 Βδῦγ- 
Ἰοηΐπη8 ἰπ σαύοἱο σαὶ ηδὺ Βαγάδηαραίαβ, (παὶ ΠῸ τ᾿ ἃ8 τῶν ἱερέων ἐπισημύτατος. 
ἙνότΥ ἰάσρμα ἴονγῃ, ργονίηςθ, ἃπὰ Κίησάοπι, δὰ δη ἀρχίμαγος, Ζεπά. Αν. 1Π. 

. 226. 
Τιαῦ ἃ ογοϊσηθν, ὈΥ βρθοὶαὶ ἔανογ οὗ ἴπ Κίησ, οουἱὰ 6 Ιηἰγοἀασοὰ 

διποησ ἴΠ6 ΜΙηρΊ, Βοοπιβ αυϊΐο ΡΤΟΌΔΌΪΟ ἴτοιῃ ἴα ὑβᾶρσα Οὗ [Π6 ῬΘΥΒΙ8 ἢ 8, ΠΟ, 
ΑἸΓΠΟΙσἢ {ΠΟΥ ὀχοϊα θα ἐὈγδΙ ΠΟ ΓΒ ἴῃ ΕΘΏΘΓΑΪ δτοῖν {Πδὲ ΟΥΘΣ, ἀϊὰ [818,. 88 
Ῥ Ποκιγαίαβ (πη Ῥτγοίαρογδ) ἀτδνις ἢν μὴ ὃ βασιλεύς ἐφῇ, ἱ. 6. ΟὨΪΥ ἰπ σΆ568 
ψθότο {86 Κὶπσ ἀϊὰ ποῖ ἀφπμδηα ἢἰ8 ἀπ βϑίοη. ΤΏ Μαρί, δηὰ 8} οἴ 6 8, 
τΟΓΟ αἵ ἴΠῸ ἀϊεροβαὶ Οὗ Π6 Αὐβοϊατα τροπάγο, ΕΘ Γ Ίη Ῥογϑίδ οσ ἴῃ Βδθγίοη. 
50 Βυιββοιῖιβ, ἰἰὰ οσπο Ῥοτγβ. 11. ὃ 67, 68. 8, ΠΚονῖβθ, Μοβοβ 18 βαιά ἴο 
αν Ὀοοη “ Ἰθδᾶγηθα ἴῃ 4}} [Π6 νυ βάοιῃ οἵ (6 Ερυρίδη8,᾽" θοῖηρ ἴῃς δἀορίοα 
ΟὨΠἃ οὐὗὁἨἁ Ῥ]ιαγμο}} 8 ἀλυρ ον, Αοἰβ 7: 22. ΙΘηρογκο ΠΟΥ Υ ΒΆΥΒ: “ Ἦ6 
Κπονν ποίησ οὗ ἢ18 Ὀοῖηρσ δἀπηοα ἰηἴο [π6 ΟΥ̓ΔΟΙ οὗ [26 ᾿γιοδβί8." Βυΐ τθ 
ἂο δ ἰοδϑὺ Κπον, ἐπα ἰῃ6 Ἐσγρίδῃ Κίπρβ δπὰ ὈΥΪΏς 68, 88 ἃ τηδίῖοΥ οὗὁἨ ΒΟΠΟΣ 
δηὰ τϑϑρϑοῖ, Το ΓΘ δατηϊ τε ἴο 1818 ΟΥΑΘΥ ἢ ΠΟΥ 18 {86 γὙ6 ΔΩΥ͂ ΡΥΓΟΌΔΌΝΠΥ οὗ 
Μορεβ᾽ ὑαϊηρ ἴδ Ἰηδίχυςίοα, 1π|688 Β6 δα θθ6θὴ δαμῃ δὰ ἰπίο ἰ[μδὲ ογάοΓ. 
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Τμαὶ δ ϊοὶ τᾶ ἃ ὦἱῖσ, σου], 80 ΤᾺΣ 85 Ἧ6 ΚΠΟΥ,, Ὀ6 ΠΟ τογα ο᾿]δαί οι 
ἴο δὲ5 ῥγοιιοίοηῃ, ἴῃ ἴ.6 6γ65 οὗ Νουυ δά ΖζΖαγ, ἤδη ἱ μΒ6 Βαα Ὀδ6η ἃ ἴοτ- 
εἰχζποῦ οὗ δῇ οἵδον οουῃῖνΥ. ΤἈϊ8 Κίηρ ἀοα5 πο ϑθθῖῃ ἴὸ ἤδνς υϑοὰ [ἢ 68 
οτ8 τότ σου Ϊγ, ἔῃδη ἢ ἀἰὰ 411 818 οΘοπαυθγοὰ βι)εεῖ8. Τηδὶ Πδηϊοὶ, 85 
οῃ6 οἵδε Μασὶ, νγᾶβ πηδάδ ἃ οἰνὶϊ γ] ΟΣ, ἷ. 6. ϑαίγαρ οὐ Βαυγ)οηία (ΠΏ δη. 2: 48), 
88 ὍἼ6}] δὲ Οδμϊοῦ Μαρίδῃ, 18 Ῥδυ ΟΥ̓ ἴῃ δοοογάδηςθ ὙΠ} οὐ θηΐαὶ ὑδαρα ἴῃ 
ἕδῃογδὶ, δηὰ σι ἐμδιὶ οὗἩ ΒΑΌγ]οΠ ἴῃ ραγίουϊαν, 96. 839: 8. 

.Βυϊ 1 πιυδῖ διάκο στοαὶ ἀου δῦ, 10 19 881, “στο θδηϊοὶ 15 ἀοβοτσὶ θὰ 
85 Βοϊἀϊηρ ἴ[μ6 οβῆςα οὗ οἰ !ο ον γβθοσ, ον ῥγίοβδίβ Ψ80Ὸ πογϑμίρροὰ Βοὶ βηὰ 
Μυλπῖδ. (μδηρ. Ρ. 60). [0 πυρσαῦ, 1 ἀπὶ τοδὰγ ἴοὸ οοποθάο, 1 1Π|6 δοσορίϑηςθ 
οΥ͂ ϑυοἢ δὴ οἶοο οὈϊροά ἴηι ἴο ἴ6 ρϑγδβοηδὶ ρογίοσπιαπος οὗἩ βοδίμϑη γίζθϑ. 
Βαὶ ἴἱ δοιὰ 6 γϑηιθιιθογαά, ἰμδὲ ργίεδίβ ΓΘ ΟἾΪΥ ἃ ρογίοη οὗ ἴμ6 Μαρί, 
Ι ἀο ποὶ βαὰὺ ἴμδὺ Πηΐο}᾽ 8 οβῆοθ γγβ ἃ δίπεοιγε; Ὀὰΐ 1 ΤΩΔΥ ΒΥ, {μαὺ {Π6ΓῸ 
γ785 1Π|16 ΟΣ πὸ ργο Δ Ὀ Υ, ἰμαὺ 48 ολίοῦ Μαρίδη μ8 νγὰβ βιυ)]εοἰδα ἰο ρδῖ- 
ἴοττω 186 ἀο.8}}5 οὗἨ ῥυθβιΥ στῖϊθ5. Ηδ ἀδεϊάθὰ (8568 οὗ δρροδὶ ; ρῥγοβουιδαὰ 
ΖοΏΘΓΑΙ γα 69 οὗἨ ογάοῦ ; δυο ραίοα ἴῃ ἴΠ|6 βύυαϊ685 οὗἩἨ ἴπΠ6 1,116 ται] ; δηὰ, 
(δὶς ἢ δεοσαβ ἴο πᾶνα Ὀδθὴ (86 εἰ πρ᾿Β δρθοὶαὶ οὐ]θοῖ ἢ ργοιποίϊησ Πἶπι), Γ6- 
ςοῖνοι 1Π6 ΒΟΠΟΥΒ δηπα δυο πιο ηΐδ διίδο οα ἴο ἢ8 Πὶρἢ δίδίίοηυ. νγ5 1 ῃοὺ 
4υϊῖα ροβδὶ ὈΪο ἴῸΓ δὴ ᾿η 0] } Προ ηΔη,, 80 δυο, ἴο ἀνοϊὰ ρᾶγι οὶ ρδίίης ἴῃ 186 

ἀ6ἰ8}}5 οὐὗἨ βϑδίμβοῃ όσβρ ἢ ΤΏ πδοΐο ὈΟΟΚ οἵ Πδηϊοὶ βμονβ Βἰπι το θ6 ὈΟΙᾺ 
ςοηβοϊοη οι δηα ἴρατο88. ΗΠ8 βίδίοη τωυϑὺ ἤδνα βυδ)]οοϊεα ἢλπ, ᾿Πἀ664, ἰο 
ΦΕΎΟΓο {γ14}5; Ὀυΐ 10 αἷδὸ εθογάἀοα πὰ στοδῦ ορρογίυηἰν ἰο οἷα 18 οχὶἰϑὰ 
σου σγπθῃ, 8ηἃ ἴ0 πιο σαῦθ [86 ΒΘΥΟΥΙ ΟΥ̓́Τ ΘΓ οαρίϊνα βδίδῖθ. ΒΘΑΒΟΏΒΌΙΪΥ 
ΠΙΒῪ ἯῸ ΒΌΡΡΟΒΕ, [Πδὺ [118 γ͵ὲ 8 ἢ18 τηούϊνα Ὁ δοοδρίϊησ (86 οἢῆοθ. 

Ποηρογκα ΓΟΡΓΟΒΘΩ5 6 δυΐμοῦ οὗἨἩ ἴ86 ὈοῸΚ οὗ Πδηϊοὶ, (τῆο ἴῃ 18 ν] ον 
Βοϊοηροὰ ἴἰο (μ6 ρετιοα οὗ [86 Μίβδοςβ668), 848 " ον! ἀθθ!} ἰπἰτοάυςίηρ Πδηΐοϊ 
δοηρ ἴῃ. Μαρὶ, ἱμαῖ Βοὸ ταῖρι, ὈῪ ἢ15 Ἰηϊοτγρτγοίδιϊοη οὗ ἀγοδηιβ, ον δίο [86 
Οοὰ οἵ ᾿δβγδαὶ δῦονυθ [86 νϑῃ 168 Ὑ ΒΊΟΝ ἴ86 Βοαίμθη τουδὶ ρροά, (ρ. δ1). 
Τρδὶ [86 ΠΒΥΓΔΏΟΙ 88 δι 0 ἢ} ἃ ΡΌΓΡΟΒΟ ἴῃ νἱθῖγ, 1 ψου]ὰ γοδβαγ σοπῃεθάς ; 
Ὀαΐ τπδὲ [Π6 ΒΟΪΘ πλλίίου 18. 8 τποτο ἢστηρηΐ οὗἨ ἃ βϑαρδοίουβ ἩΣΊΟΓ ἴῃ [86 
β6ςοῃα σου Β. Ο΄., ἴῃ γον ἴο δοςοι 88 δυο ἢ 8η Θηά, 15 Δη 5386 Υ ἢ 
ὙὈΙΟΝ πορϑαϑ βοπθ ργοοΐ. Τῆδ υἰδίηια ταίϊο, τὰ 41} βυοἷ! 8568, ΟΥἨὨ [198 τχιζαν, 
δηὰ οἵ οἴδιοτθ ὙΠΟ ϑυρδίβὶΖα ἴῃ ἔδο  Ἰηρ τὴ πὶ, 18 ο᾽ δἰ ἐπουσῃ. [ΙΕ 18 
δα ρὶν (ἢ 6 ἀ6ῃ14] οὗ 8}} δι ιρεγῃμδίυγϑ) ᾿ἱπι αγροβι οι δῃ ἃ ΘσςΌγγοΠΟΘ8. Αγπεϊπδὶ 
δῦ, ἢ υἱϑῦνβ, (ἢ6 ργεβθηΐ νοϊαπιο πουϊὰ ποῖ Ὀ6 8Π Δρργορτίαίο ρἰδεθ ἴῸγ διρυ- 
τοηῖ. ΤΠ Ν. Τοδβῖ. μα8 ρίνοη 115 Οἶδα ἀπὰ ἀφοϊἀοὰ (οδβι ΠΟΩΥ ἴῃ ἴανου οὗ 
ἴῃς γυιέ ]π6 58 οὗἨ (818 Ὀοοὶςκ. Α οοῃδίβίθηϊ πδὴ ἢ τοποιηοοβ (Π6 ὈοΟΚ 
οἵ ΤΠ δηὶοὶ 85 ἃ σϑοογὰ οἵ ἔσο Ἰδύογυ, τησδῦ α͵5σὸ Γοποῦηςσα {πο Ν, Τοβίδπιοηϊ. 
Μγ ον 6] 16 15, ἐπα (80 ἀοα νῆο πιδὰϑ [86 τοῦ, ψούδγηα ἴἴ ; ἀπὰ τπαῖ Πα 
68 ἰῃίογροβθ, δηα [88 ἰηἰογροβαά, ἴῃ τοβρϑοὶ ἰὸ (6 τορυΐϊαγ δηὰ οβί Ὁ βμϑὰ 
ογάεν οὔ τπϊηρβ, ὙΒοτο δρθοὶδὶ ῬΌΓγρΟβΘΟΒ ὙΟΓΘ ΟΥ ἅγθ ἴο Ὀ6 δοσοιρ ϊδμρὰ 
18δὶ οδηποῖ Μ6}} Ὀ6 Ὀτουρ]ιὺ δοουϊ ἢ Δηοῖ "Ὁ ΜΑΥ. 

(3) Ὑμεὴ βαίὰ τι6 Κίης πηίο ἴμεπὶ: 1 πδύς ἀγεδπιεὰ ἃ ἄγεπι, δῃὰ πὶν βρίγὶι ἰβ 

πουδεὰ ἰο ρεὶ Κοον]θάχο οὗ (ῃς ἀγεαπ). 

Το ἴογπι ὉΣΘῊ (-Ξ ἘΣΤΙ.) 18 τη 46 ΟΥ̓ 8851 1} ]αἱ]πρ {πὸ Ὁ; ὉΣ τ τ Ὁ9- 
δεσδυδ6 {Ππ|6 ἰοπ6 ἰ5 Γοίγαοια. Νοῖ βίτωρ]β αρ!δἰϊοη, ὑυὶ ρεγέμγδαίΐοπ, ἰβ 

ἀφοϊσπαίοα ὈΥ [86 νοτῦ. --- ΠΣ ΓΟΙΈΓΒ ἴο ΒΟ} ἃ Κπον]οάρο οὗ τ μαῦ 186 
ἀγοδαὶ νν88, δῃηὰ οἵ [86 τὐν λον! οἵ τ: 
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(4) Τῆοη δράκα ἴῃ6 ΟΠ δ᾽ ϑη8 ἴο {Ππ|0 Κίῃρ; ἰπ Ατιδιθαθδη: Ο Κίηρ, ᾿νε ἰοτγοτοσ 
ΤοΙϊ εἰιὸ ἄγεδπι ἰῸ ἸΠΥ δογνϑηίβ, δῃὰ νγε Μ1}} [Π6π δἰιονν (Βς ἱπιογρτγοίδιίοι ον εοί. 

ἈΠ 115) 1. ΘΑ ΤΠ ΕΓ ἩΘΌΓΘΥ ὑξᾶρθ, βία Παδ τη δ1]γ ἀὈΕΟ] ἴθ, σοΥΓεβροηάϊηρ 
ἴο οὐῦ νϑγὺ ϑρθαξ; ν}116 ὍΝ (θατα) 18. ΤΟ]ον δα ἀϑυδ!]γ ὈῪ (μ6 ψογα8 
Βροόΐίθῃ, πηβ κηρὶ Δη Αος. οὗἉ οὔ͵]οοῖ. Βαϊ ἰη Κίηρβ, ΕΖοκ., δηὰ Πδηϊεὶ, 1 18 

οἴη υϑεᾶ ἰῃ [Π6 5Β8Π16 ΠΙΒΠΠΟΙ 88 ἸῸΝ... 50 Β6ΓΘ; θαΐ 'ῃ Ββαοὶ 8 ὙΔΥ͂, 

ΒονΈν ον, (μα ΟΠ6 ΠΙΔΥ͂ Ὑ}6}} ΒΌΡΡοΒ6 ἃ “ὩΝ 5 ἴο 6 Βυρρηρα δῇἴδγ ΠΟΘΩ͂Ν. 

-- Ὁ5π23, σι ῖς}} 18 16 παπλθ οἵ ὁπ6 οἶδϑβ οἵ ΝΜίαρὶ τηϑηϊοποᾶ ἴῃ ν..2, 18 

᾿οσθ διῃρὶογοά, πα (6 ἩΔῪ οὗὨἨ ὈτΟΥ)]οαύδμοθ, ἃ5 ἃ ἀθβίρηδίίοη [ῸΓ [88 
ΜΓ ΒΟΪ6, οὐ ᾽ὺ 18 υϑοὰ ραν οασοίϊϊοποοθ. Του ΌΓ1688 (8 οἶα85 ἰοὸκ {Π6 168, 

ΔΙΊΟΠ ἴῃ Μαρὶ ; ἴογ πο γ ψογα (οὔ οουΓΒα 85 1ὑ σου] 8661) [86 ΒΡΘΑΪΚΟΓΒ 
οη 186 ργββθηΐ οςοββίοῃ. ---- ΕΞ Ὁ ) βίαϊ. Θῃρἢδί. οὐὗἨ Ὁ » τ ΒΙΘἢ Θορο]αίθ 
ἴοστη ἴῃ ΟΠ] 466 18 ΓΆΓ6 δχορρῖ ἴῃ [6 Ὀ10] 1.4] Ομ] άθο, ΒΟΓο 1 ΟΠ ΌΥΤΩΒ 

ἴο {π6 Ηε. Βα ρμοϊαίαθϑ  [π6 υ808] ΟΒμα] θα ϑερμοίδία ἔοστῃ νου] 6 88 ΠΞῸ, 
ἰῃ πηοϑὲ 6Ά865 ; ατδπητη. ὃ 84. Νο. 1." Ρ. 94. --- 1ῃ 1 ὯΣ9 (ῃς Ἰδαγπον Μ0}}} 

ποίϊςα 86 ΟΠ! ά66 ἰάἴοπι,  μΐοὶὶ οἴη θαι ρίοΥ8 ( .) ἰπδίεδα οὔμα ΗΘ}. (ἢ); 

80 ἴῃ ἰπ6 Ῥαγί. Ῥγβϑ. οἵ νϑυγῦβ, δῃᾷ Ἰὴ ΏΔΠΥ οἰ ΠΟΥ 8568; ΨΥ ΠΟΙ Βῃον 8 (88 
ἰϊ 866 18 (0 τη6), ἰδὲ (6 δουπὰ οὗ απιοίβ νἃ5 Κα οὔῦ α ἴῃ αἰ; 8 88. 

Ῥαγ. 11]. --- πὶ, ΠπΏΡ6Γ. οὗὨ ΝΠ οσ τι, Οσϑπτα. Ρ. 72. --- δε ὅτι, βίδί. 
δ ρἢ. οὗἩ Ὀδπ, τ ν ἰδῆ, ἴῃ ΒΙΒΙΟΑΙ Ομ άθο, {πτι8 σοῃήοστῃβ ἴο 1Π6 Ηοῦ. 

Θερμοϊαί 68. --- ἼΊΞΣ9., (1186 ἩΘΌΓΘΥ ποία οἢ [88 πηδερίὶῃ οὗ (6 ΒΙΌ]Θ 
88 5, {πἰ [86 (5) 18 6Γ6 βυροσῆσουβ. ΚΑ. ἰο δοιηα 10 15 80; Ὀυΐ, ΑΙ Βουρὰ 
οἴη ουϊ 64, ἰἱ 18 οἴϊθη σοίδηθα ἴῃ Ὑσ ηρ [Π6 ὉΪ011 81 ΟἸ δ] θα, δρραᾶ- 
ΓΘ 88 δὴ ἵπάρα ρίμγαζιία(ϊ8 οὗ (6 πουη. Ηθγα (ἢ6 τοοί ἰπ (6 δίηρ. 

18 Κε8 1Π6 σαπυΐπο Ομ]. ϑερῆοὶ. ἴοστω, νἱΖ. Ἴ35., ασ. Ρ. 91. 17. Ὁ. -- 
δε Ὁ, δίδί. ΘΙΔΡὮ. οὗ ἼΣ., Δποίμ αν βΘ ΠΏ] η6 Ομαϊά. Βορβοϊδίο, ασ. ἰδ. -- 
ΔΉ, Φὐΐ Ῥδεὶ οὗ πἢπ, τ. Ρ. 79. 

ΣΧΟΡοΡρδΒου (Ογτορ. Υ1]. ὅ. 81) ἀδβοῦῖθοβ [Π6 ΠΑ Δηῖ8 οὐὗὁἨὁ ΒΑΡΎ ]ΟΏ, 

ΜΠΘη 1 Ψγ88 [ΔΚΘ ἢ ὉΥ ΟΥ̓ΤΌΒ, 88 Βρθακίηρ «Συριστί, (ςορ. 158. 86: 11), 

ὈΥ ]ΠΟΒ (Π6. βϑτηθ δησιασθ ΒΘ η5 (0 δ6 τηθδηΐ (Πδὺ 18 ἱπάϊςαίοα ὮΥ͂ 

ἊΝ ἴῃ ΟἿΥ ἰοΧί, --- ΤῊ βαϊυϊδίοη Ζῖυθ ζογουθν 1 18 ΓΓΌΪΥ ΟΥΘ ΗΑ] ἴῃ 118 
ϑίγ}]6. 866 (Π6 58126 δα] υἱδίίοη δἀἀγοββθὰ ἰοὸ αν ά, 1 Κὶ. 1: 81. 80 Α6- 
᾿δη (Ηΐβι. αν. 1. 82) τργθβθηΐϊβ ἃ Ῥογβίδῃ 85 δ ἀγθββίηρ ΑὙΓΙΆΧΟΓΧΘΒ 

σι βασιλεῦ... δί αἰῶνος βασιλεύοις , 8. Ο. Οαγίυβ (ΥἹ. δ) τεργο- 
ἐρηῖ8 ΑἸοχαηπᾶον (ἢ6 τοδί 88 θεὶπρ' δα ἀγεββοᾶ ὈῪ Αγ ρδραΒ: “Τὰ ααϊ- 

ἄειη, Εδχ, ρογρείυβ ἐε]οἰϊαίθ ἤογθδβ ἢ ΤᾺΪ8 ΔΥτη ἾΖα8 ν᾽ 6}} ψῈ ἢ 

“ Κιηρ οὗ ΚίηρΒ," “Ἰογὰ οἵ (6. νου," “Πρ οὗ 1} 6,᾽ δηᾶ οἴ μοῦ σουτί- Κα 
ΠΔΙΉ 68, ὈῪ ΒΊΩΙ {Π|6 οὐθηίαὶ ΒΟΥΘΡΕΙΒΏϑ 66, δπα 8(}}} Δ Γ6, ΘΟΓΠΠΊΟΠΪΥ 

Ὁ ὙΠΟ Ογδτητλαν τοίοιτϑά τὸ ιῃγουσῆοαίι το Οπα!άθα Ρατὶ τὶ οὗ 1Π6 ΒΟΟΚ οἵ Πδηΐοὶ, ἰδ 
[δι οὗ ΥΊΝΕΕ, ἰγαπβιαιοα Ὀγ Ῥγο έβοοῦ Παοίειί οὗ Νενπίοι ΤῊΘΟ]. βοσηίθδσυ, δμὰ ροὉ- 
᾿ἰϑῃθά δὺ Απάουετσ ἱῃ 1848. 



(ΒΑ. 1]. 4, ὅ. 48 

δὐάτγοββοά, 1 1π6 βοῦοῦ ἰαησύυᾶσο οὗ σοϊημλοη 116 11 ᾿ου]ά τὰς (8 : 
Μδγ γουτ [πὸ Ὁ6 ΥΘΓῪ Ἰοηρ ] --- ΤΊ δηοϊθηϊ τ ΥΒΙΟἢΒ δθοῖὰ ἴο τα χοδᾶ 
τ... (ἢ 8080), 1. 6. ἐλό ὑπίεγργείαίΐοπ ΟΥ̓ {ΐ, νὶπ. ἴ6 ἄγεϑπι ; δηᾶ 

δοῖηα Οοϑά. τεδὰ πο, τυ θη πον Πεύταϊοο, [μ6 116 οὗἁἉ νυ ὲο ἢ 186. ἔγϑ- 
αυφηὶ ἴῃ ὈΪΌ]1ς 41 ΟΒ Δ] ά66. 

ΤὮδ ΟΠ] ἀθδη8 βϑοῖὰ ἰο αν ἵΆ Κη 1 88 ἃ [πίηρ οἵ οουτάθ, (δὲ 186 
ἄγοδλπι νου ]ὰ Ὀς ἤγδί (ο]4, 88 νγ88 υϑυ4]. ὈὨεΐοτε {ΠῈῪ οου]ά ὕὉὈ6 ἐχροοείρά ἰὸ 
ἱπίεγργοὶ ἰζ ; δπα 80Π16 Ἰπίοργοίοσϑ τηδἰ ἰδίῃ, (παι ΝΟ ΒΔ πο ΖΖασ ἰο]ὰ 
18. Μαρὶ (μδὲ 1 δὰ ἐβοδρϑα ἢ ΐῃ}, ΠΘΡΟΙΥ ἴο ῥυΐ {Π 16} 58.}}} ἰο [186 ἰοβὲ. 
Βυὶ (6 σοπίοχί δθοηϑ ἴο αἰἴογα Ὡ0 τοοῖλ ἰὼ βυοἢ 4. Βυρροβιίίοη. Απᾶ 
πο η ἰΔ ἰ8 δδθὰ: Ὁ ΒοῖμοΣ ἃ ἡογφοίίεπ ἄτθατη οου]ὰ ἰγουῦ]6 ἴΠ6 Κίηρ 3 
ΟἿ ΠΊΔΥῪ ΓΟΡΙΥ : (γί δ] {116 τηϊπα οοὐ]ὰ Ὀ6 ΤΌΔΕ ἀρ! αἰοὰ ὈΥ βθϑίηρ 

[86 ἄτοβπ,, δηὰ {Π18 ρΘΠΘΓΑΙ ᾿πηργοβϑίοη τυρὶ Γαπιδίη αἴϊογν ατάϑ, ΑΙ Βουρἢ 
186 ραγίϊου ]ατβ οὗ ἴῃ6 ἀγϑδῖῃ δά βϑοιρθα σϑςοο]]θοίίοθ.Ό Ἐχροσίθποθ οὗ 
{8 παΐυγα 18 ποῖ υπίγοεαυοηί. [Ιη ἴδοϊ 1 18 ΘΆΒΥ (0 δῦρροβθ οδβ08, ΘΙ 

{Π6 ἀρ! ἰαἰϊίοη ψου]ὰ θ6 δυθῇ Ἱπογθαδθά ὈῪ (8 ΨΘΡῪ ἴδοί, [δὶ ῬΑΓΓΟΌΪΑΓΘ 
ὍΟΓΘ ΠῸ ἸἰΟΠΡῸΣ Σοιηθιογοα, δηὰ (6 τα] οῦ (μδὲ ταϊρηῦ δα μοροὰ [ῸΣ 

οου]ά ποῖ ᾿Ββογοίογ Ὀ6 50 γε] γ βουρὶν ἴῃ (ἢ 6 ὙΔΑΥ οὗ οὐϊδἰηηρ 8ῃ 6Χ- 

Ρἰδηβδίίοη. 

(5) Τῆς Κίπρ' αποπογοὰ απ βαι τὸ [6 (Π δ] ἄθδῃβ: ΤΠὸ ποτὰ ἴξ ρος ἢ οτὴ σΩ6, 

γ6 (ὁ ποῖ η8κο Κπονῃ ἴο της ἴπ6 ἄγοατῃ απὰ τἰϊθ ἱπιογρτγοιαιίοη τπογοοῦ, γ6 5881] 86 
ςπὶ ἴῃ ῥίδςα5, ἃπὰ γουγ ἰἸοι1565 5.1.4}} 6 τῇδ ἃ ἀπ ηρὮ}}}. 

Τὴ πογὰβ ΠΣ δηα ὍΝ ἄγὸ ραγίϊοἰρίε8, ν]οἢ (μ6 ΟἸΔΙ 466 Θπη ρου 
ἴονυ νογῦβ ΔΓ τόσο ἔγθαῦθηι  Υ {Π8η {πΠ6 Ηφῦτον ; αν. ὃ 47. ὃ 11. 4. --- 

δε ΠΏ 3 18 ροϊπίοα [0γ [86 ΓΕΡΌΪΑΓ τη γρὶπαὶ γθϑάϊηρ' δ πἸ Ὁ Ξ 5, Ἡ ΒΙΟἢ 18 (86 
Γασυΐϊατ οἰ ρ δῖ. Ρ]. (Δ τον θα ἔγοπι δὲ5Ν 152) οὐ [ἢ6 βἰπρ. "3:ῷ3 ») ἃ ,007- 

“πα φεη{ι 5, τ. ἃ 80. ὁ. ΤΠ Ὁ] σαὶ ΟΠ] άθ6, ἰπδιοδᾷ οὗἁἉ 1116 ΤορΌΪΑΓ ΤΟΥΊΆ 
8.5 ρίνϑῃ ἴῃ [86 τηδΥρίη, Γοίδὶ 8. ἴῃ6 (5) οὗ [πΠ6 σοηείίο ὁϑπαάϊηρ, αηα τοϑαϑ 
δὲ ΟΣ ; 566 2:10, ὅ: 7, 150 {86 Κα δηάϊηρβ 1 ὃ: 2, 8. ΕξΖτγα 4: 9 (ῃἷῃ6 
ιἰτη68), 12. ΤΠὶβ ῥδοῦ ΑΓ ὈΪΌ]1681 [ΌΤΙ 18 ΕἸΠΊΡΙΥ ἃ ΘΥΓΙΆ5Π), 6. ζ- 

ΔΑ (,Καί-ἀο-ψ6); 566 ὅτ. Ρ. 96, Νο. ΙΗ. μ. 91, Ῥαγ. ΥἼΠ.. .-- 

ΤΡ Σ 5.) δίδί. διρῇ. οὗὁὨ ΠΣ Ὸ (5 ἈΡὉ), αν. Ρ. 96. 2. Α. 10 τιδῪ τηθδη τσογα, 
οὐ ἐλίπρ, πιαξίεγ. Τὴ ἴππ6 ἸΑΙΙΘΥ 8686 ΤΏΔΠΥ πᾶνε ἴδκοη ἱϊ, δῃά γοίοστοα ἷἱ 

ἴο {Π6 ἄγεαπι οὗ (ῃ6 Κίηρ, ἴῃ ἴπ6 β6ῆ86 οὗ ζογσείπισ ; ἃ ροββίὉ]6, θυΐ ποῖ 
8. ῬΤΟΌΔΌ]6 5686. --- δὲ ττνΣ, ῬΑΓί. ἴδ. ἔγοτα {Π6 τηεβα. ἴΌγπὰ τ, τ. κὶ 12. 

1.α; 864. ΟΗΪΥ ΠΟΓΘ μπᾶ ἰπ ν. 8. Μοβὶ οὔ (μ8 οἷάον Ἰπ(οσργοίογβ, δᾶ 

ΤΩΒΗΥ͂ οὗ {86 τῃηοάθγῃ οὔθβ, τοΐο ΠΣ ἴ0 (Π6 ἄτγθαπι, ἃπὰ τηδκα δὲ πὶ 
Θηυϊνα]θηί ἴο δϑτὸὲ (ἔγοτα 513), σ0Π6, ᾿ἐϑοαρεά, Μογα στϑορηΐ ἱπίεγργθίδσα, 

(Οε5., θὲ Ὑ,ζείία, Ηᾶν., 1,6ηρ.), σοαρασα ψἱ ἢ 0 [86 Δἰϊοροί που δἰ π}}18 
ΡὮΒΓΑΘΘΟΪΟΡΥ ἴῃ Εδί, 7: 8. Τ δη. 9: 28. 184. 4ὅ: 295. ΠΏ δη. 2: 18. 8: 29. 4: 
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8. ΕΖτα 6: 11. ὅ0 1Κ6 2:1, ἐξῆλθε δόγμα. Τα πιοδηΐϊηρ ἰδ : “ΤῈ6 
πιδίίοῦ ἰ8 ἀϑοϊ 6. ὙΤηδ ἐ δηᾶ σ' βοιῃθίϊηε8. 8ΓῈ Ἄεχοβδηρδ, (οορ. δά- 
κρυον, ἰασγψηια), 866 (68. [μ6χ. “. Ὑπὸ Βδοθὶπὶς ρῆγαβα αὐυοϊοὰ Ὁγ α6- 
δϑηΐαβ, ΥἷΖ. ΠΡΌΣΩ ΕΝ. ΤηΘ 88 : ὧδ Λαδ φοπα 90} [ ἴτοτῃ οἴμον ἘΔΌΡ168] ο 
ἀΐξ οιση ορίπίοπ. Βυχίοτί (1,6χ. Ο) 14.) γϑίεγυνβ οῃἹ]υ ἰο Ὁ δη. 2: ὅ. 8 ἴοσ 
Δα ΠΟΥ 88 ἴο [16 τηθϑηΐηρ οἵ δεπτο; ὙΠ] Οἢ 8 1116 πλοτ6 [ἤδη δδβαμηΐηρ' 
[86 δθη86 οὕ (6 ποτὰ, ψἱπουΐ Εἰ Π 6. Ἡ]Πυδ Γαι ΟΣ Ῥγονηρ 1. [ἢ 6856 

οἵ βυς ἢ 8. ψογά 88 (86 ργεβθηΐ, ὑυῃΐ οι ἰβ δἰτηοϑὲ δῃ ἅπαξ λεγόμενον, [88 
Θχϑιρὶθ σίνοη ὈΥ (ἀαβθῃ 118 5668 0 Ὀ6 δ0 ἘΠ] ΘΏ1ΠΥ ἀφοίβινα. ---- Ἱ, τῇ 

5668 δἰ ἢγϑβί νον, 9 Ὀ6 υϊία ἃ ἀθρατγίυτα ἔγομι ἢ ΗΘὉ. τηϑδηΐηρ (ἐς06) 
Οὗ 1818 ρδγίοῖθ, Βαϊ {π6 Ἰαχίοοη ΨὉ1}1 βῆον, [Πδὲ 1η {Π6 Ἰαίεν Ἡθῦγονν, απ, 
πριν, ἸϊΘΓΓορ., 8πά δὲ, ἐ ἀγα ποῖ πηΐγεαπδηΐ τη θδηΐ Πρ οὗὨ 1{. --- δ΄, ποῦ, 

Δογ 8. Δηοῖ Γ χϑιῃρὶο οὗ (86 λοίοηι ἴῃ Ἡ οὗτοι (8) Ὀδοοπιῖπρ α- 
πιο ἴῃ ΟἸ 4] 466. --- ΣΦ ΤΙ, Ἐπ, ΑΡΒΕ] οὗ 91ὸ 1 ἢ δυς ; [Ὸγ ἰῃ {86 
ὀύδίτεαί Ομ] ά66, δὲ, {π6 ὕδυ8] ἐουπηδίῖνε ὑγοὴχ οὔ [ἢ ΟΠμδὶ θα ἴῃ ΑΡΒοὶ, 

18 ΘΟΠΩΟΏΪΥ ΓΙ 6 ἢ Ππι, ἀηά (ἢ}8 ἐοστηδίῖνο 15 οἴδη γείαϊποα ἴῃ (86 ΕῸ. ; 
στ. ὃ 12. ὅ, Ρ. 49, δΔηά 866 ἴῃ 1,6Χ. ---- ΕῸΓΣ βυΐ, 566. ὑ. ὅδ. Ερω. ]. -- 

ΕΒ") ΜΠ πηαϑο. Βα Β το] δι πρ ἴο δ ὉΡΤΊ, 566 ὃ 8. 8, ἰῃ ραγαά. οἵ δυξ -- 

ἸΝΊΣΣΌΣΙ ἸΌΠΠ,, 1 ψ δλαϊΐ δὲ πιαεῖε ρίδοος, Κγιιδία, Γγασπιεπίξ ; κα 186 

ατεοὶς μέλῃ ποιεῖν, 2 Μδος. 1:16. ὙΠΟ Π Ὀοίοτα πουηβ 'π ΟΠ δ] θα 18 
ΠΕΥ͂ΘΡ 80 ΔΡίοΪς, (([πΠ6 ΟΠ] θα [388 πο ἃγίὶς]6), βο {μαὺ 10 18 δ΄ νναυβ ἰο 6 

οοηβίἀογοὰ 845 ἃ γααϊοαΐ ἸοίίοΥ ἡ μΘη ποῖ ἃ ἰογστηδίνθ. ὙΠῸ νοῦ 18 Επί, 
ΠΏΡδΟΙ, ρΡ888. οὗ Ῥβεὶ, ἅτ. Ρ. ὅ8. 1. -- ἩἸΞΩΞ. , ΡΙΌΓ. οὗ ΤῊΣ ἢ δυδι, 

δείηρ ἰγγθρ. ἴῃ [Π6 58Π|6 ὙΔΥ 88 (86 Ἠεῦγτενν. --- ὅδ, ἔβη. ἱπβίθϑα οὗ 

Τδὴ»., [π6 Ὁ ΟὗΒ6 ἔδπι. ἴΌτΠΒ ἴῃ Τιλ--, Ὧδ -- τὴ --- θαίηρ' ὈΒΌΔΙΥ οταἱ ἰο, 
αν. ὃ 851.1. -τ ΘΟ, Ελαϊ. οὗ Ὁ5, ἴῃ ΤΠ ρο4], αν. ρ. 08. Ῥαγ. --- Θυ ἢ 

ἃ ΡυΠἰΒῃτηθηΐ 88 18 ἤ6τα [Πγϑδίθηθα, ν1Ζ. (Π6 ουἰΠηρ οὗ [π 6 ὈΟάῪ πῃ Ρί6α68, 
{16 οδμορρὶπρ οὔ οὔ {6 1Ἰπλῦ8, ἀπ {116 Π|κ6, νγαβ, δηὰ 5111} 185, σοπλτηοη ἴῃ 81] 

(86 ΑΓ άγουβ οουπ Γ68 οὐ αἰπὸν Αϑβία, ἰπ ΕρΥρί, αῃᾷ ἴπ αποίθης αγθθοα 

πὰ οτθ. Τωοηροῦκα ἢὰ8 Δοοπιυ]αί οα τοί ποθ ἴο . Α 8 ἰὸ {πὸ (Ὠγϑϑῖ, 
γον ἤοιιδε8 ἐλαϊ δο πιαάς α ἀμπρλὶϊὶ, ᾽ν 18 ἀμ ΘΟΘΒΒΆΤΥῪ ἴὸ ατρα 1.8 ΠΠ|6τα]- 
Ιγ δχϑοῖ 86η86. 10 18 ἃ βίγοηρσ ὄχ ργθββϑίοῃ δι ρ]ουθα ἴοὸ ἰπαϊοδίο, [Πδὶ (ποῖτ 

Ἰιοι868 ψουὰ 6 υἱξογ] ἀδδίγογε, οὐ σοηνεγίβα ἰηίο συΐϊῆουβ ᾿ΘΒρ8 
ψ ΠΟ ΟΓΘ ΘΠ ρ]ογοα 88 σϑοορίμο 165 ῸΓ 411} τπδηπεν οὗ Δ] 1}. 

(6) αι 1 γο Ὑ11] 81τοῦν πιὸ τὰ6 ἄγοαπι απὰ (πὸ ἱπιογργοϊδιίου (πογοοῦ, τὸ 5}8]] τα- 
σοἶῖνα ἔγοτῃ πὴ αἰ 8. πα ᾿τοβοη 8. πα τητοἷι ΠΌΠΟΙ : {ΠΟΓΟΙΌΓΟ βῆοιν πη6 ἴη6 ἄγθασι 
απὰ τἰ6 ἰηϊογρτγοϊδιοη ᾿πογοοῦ, 

ἽΠππΏ ((6Πᾶ-ἢ νΟ) τὶ ἸΠ., ΑΡ᾿ι. οὗ ὅτι, [Π6 Π| [στην ἴῃ ΑΡΆ. 

Βοΐηρ τοϑίαἰ θα ἴῃ {πὸ Εἰυΐ, (τ. Ρ. 49. δ), δηα [Π6 αυ!οβοδηΐ Ἱ οὔ πο βυῆχ- 
(οσιααίϊγο θαϊηρ ομἰ δα ἴῃ {16 τσ ηρ. ΤΒΘ Ἱ ἴῃ (86 νϑῦὺ 18 σϑάϊοδὶ δηᾶ 

ΠΟ Ό]6, (-υ67)). ---- Ἰ))Ὁ ») ἔδιῃ. ρίυτ. οὗ βίῃρ, ἔδιπι. δι) Ὁ} . ---- ΓΙΣΤ39) ὈΓῸΒ. 
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οΥ̓ ῬΡεγβίδη οτἱ σίη, πείσαζα ταρδηΐηρ ἀοπαίίοπ ἴῃ ἴπαὶ Ἰαησύεαρε. ΤῊΘ ἄοσὶ- 
ταίϊοη ἤγοιῃ (ῃΠ6 ασθοκ φνύμισμα ἰδ ἱπηρτοῦ 816 ; ἴον (18 τηθδηβ οοίπεα 

πιοπον, Ὑ Ὦ116 να πιθοὶ ΜΓ] ἢ ποίϊςο οὗὨ βυς ἢ ἴῃ Βαδγίοη. Τὴ ἀογναιοη 
ἔτοτα Ἰ2Ξ.. ΟΥ̓ Ργεῆχίηρ 5 ἰογιηδίῖνθ πα οπιἰπρ (μ6 δβϑοοῃά 1Ἱ, 18 
ΤΑΙΠΟΓ ΤΟΥ ὈΙ ἀἀΐησ, α8 50 11{1|6 (Παϊ 18 ΓΘΆΠῪ ΔΠΔΙΟσ ΟΣ 5 σδη δα ἰουπα. Μδυ- 

ΤΕΥ ((ὐοπιπ).) ἀδεῖνοβ {Πθ ψογὰ ἔγοπιὶ 33 τε 5339, {90 σιιδ γζογίλ, δῃᾶ 
ΣΊΞΤ 5-ῦ 531, 10 ἥΐδοισ, [Π|6 σοπιἰπαῖοπ τηβαπίης οορίοιι οὐ ἰατσε ἀοπαίϊοη. 

Εὸν ἴΠ6 ἴοσττη ἽΡ., 866 ὃ 84. Νο.11. ΤΊ ψογὰ ΠΊΔῪ πηθϑη δρίθπ ον, 

λοποῦ, οὐ (ἢ ἢ Θη {1168 (ο Ποποῦ) οἰσυαίοα οἤῖσο. Ἡποῦ, ἴῃ [Π6 5686 
Ἡ ἰς ἢ ΠΙΔῪ ΠΟΙΏΡΓΕ 6 Πα (Π6 ἰαί(οΓ, ΘΕ 8 0 ὕ6 ΕΓ τηθ8Πηί ---- δὲ Δ) 866 
8 28. Ὁ. 10, ἴον {π6 ἴΌγη,. --- ΡΞ, ΕἸ, ῬΔ6]. --- "2 ξὸ (Π6. Ηδ- 

τον, 38, ἷ. 6. (Π6 5ιΕἔι ργοποιη ἰβ )οἰποᾶά συ ἢ [ἢ ῥ]υταὶ ἔοσγπι οὗ (ἢ9 
σον, σι ςἢ (ἤτον οἂὐἱὐ ἢ ([Π6 ἑμασα ρἰμτγαζιίαι8) πΘη ἰδ (41.698 (ἢ 6 

βυ Εῦ. «--, τ ἢ ἴῃ ραῦδα (45 Π6Γ6) 18 ᾿--. ὙΠατοοάδ οὗ Ἔχργεβϑίοη ἴδ οὗ 

[86 Ιηἰδηϑῖνα Κι πά, τηϑδηΐηρ {{πᾶι 411 ἢ]. 15 βὈοτηϊδοα ἴῃ (Π 6 σα86 18 Μ1- 

ἴῃ (Π6 Κιηρ᾿Β ΡυΓγν ΘΟ Υ ΟΣ ἴῃ 118 Ροββθββίοη, 8πα {πο γοίοσγα 18 ΣΟΒῪ ἰοὺ ὉΘ 

δεβίονοα. Εον (Βα ,ογηη οὗ ἰϊ, σοιρ. Πδη. 2: 15. ὅ: 19. 7: 8, 10. ΕΖτα 7: 14. 
--ῖῦ, ᾿ς ὁπ. ἀσοοιπέ οΥΓ (λὲδ -α (Πογϑίογα. --ο ΣἼΤΙΣΣ, ΑΡΉ. Προ γ. Ρ]ΌΣ., 
6 παν; [86 ἢ (00) πὶ Ἴ"; δῃηᾷ “5 8 ἃ γϑῦθ] βυ χ ; οορ. ΑΡἘ,. 

Ρ. 73. Οτδπηπηι. 

(7) ΤΠΟΥ απεννογοὰ δρδίη πὰ βδ : 11 ἴῃ 6 Κίηρ 16}} (6 ἄγοαμη ἴο ἢΪ5 δοῦν δῃίδ, 
διὰ τὸ ψ}}} βῆον, τΠ6 ἱπιογρτγεϊδιοη τ᾿μογοοῦ. 

5.7 8. ο'υγν. Ῥεδὶ, ὅτ. ρ. 72. --- ΓΆΣλΣΣ,, δάνθγθ!αὶ ἴδῃ. ἴογτα, ουἱ οὗ 
ἽΝ. το ἸΝ, Ῥαγί. ρίατ. Ἰηϑίοδα οὗἁὨ (Ππ|6 ῥργαθίογιια υϑυρ, ὃ 47. 1. -- 

ἽΝ, Ευϊ., 866 [ῸὉΓ νόνεΪδ, 8 2]. 8. --- ὙΠΥ 225, [0Γ βυ 8. ἰο {π6 ρ]αγ. 

πουΐ, 866 τ. Ρῥ. 8ὅ. Ῥαγ. 2. -- πὰππ, Ευϊ. ΑΡΙ᾿. ΜῈ Τὶ γεϊδι πὰ, Ρ. 49. ὅ. 

--- Το ἀδιιδηᾶ τηδάθ ὉΥ 6 Μίαρίὶ δθεπι8 0 06 ΟὨ6 ἴο ἮΠΙΟΝ δ ΔΠΒΥΤΟΣ 
ἴω 16 ὙΑΥ οὗἉ σοπρ] λῆς 6 τν88 οἵἨ σουτϑ8 θχρθοίβα, δηὰ ψῖοῖ (μεν δὰ 8 
τίσιν ἰο ἐχρϑοὶ δοοογάϊης ἰο σοιῃπλοη ὑϑϑ σα. 

(8) Ὑπὸ Κίπο δηϑυγογοὰ δπὰ βδίὰ : ΟΥ̓ δ οουϊδί ΠΥ 1 ΚΠΟΥ, ἰΠαὶ γΘ δα βοοκίηρ ἴὸ 
κεΐῃ τἴτηα, Ὀδολῦβα γα δ00 ἴμαὶ [6 ννογὰ ἢ 89 σΌΠ6 ἔγοπι πι6. 

Εουτ μαγιϊ οἰ ρ]68 88 νδγῦβ, νἱΖ. ΓΣ, ἘΝ, 5, 231 (ρΙ0γ.), 8. 47. 1. 

Τῆς ᾿ἰαιίοΓ 1 Βαανα τοπάεγοά δεεξίπρ ἰο σαΐη, Ἰϊϊ. δυψίπρ, ριγολαξρίπο, ὩΣ 
Βονανοῦ Ο8Πη ΠΟΙ Ὦδνα ΟὨΪΥ ἰἢ6 τηραπίηρ ἰδδὶ (Π6 νϑγϑοἢ ΓΟΡΓΘΒΘΏΙΒ, 
διὰ πο 8 αυϊϊο οὗ 8 ἀἰ δγαηΐ ἴθ ποῦ ἴσοι οἰ πον ΟἿΘΟΓΟ᾿ 8. δηθογὰ ἱερΡῸ 

(οοηι. στ. 1. 8), οὐ (86 Ἴχργεβϑίοῃ οὔ Ῥϑὺυὶ: χαιρὸν ἐξαγοράζεσϑαι, 
Ἐρδ. ὅ: 106. ΤΌ δι ἐέπιδ, ἴῃ οὐγ ἰαχῖ, πηθ 8 (0 ὩΥῸΟΌΓΕ ΤΊΟΤΘ ἰΐηιε, ἱ. 6. 

Ἰοῆχοτῦ ἀ6 |8γ. --- Ἀ91}) δίδί. θαι ρα. οἵ 112. Ὑ ΒΊΟΝ ΘΟΠπι68 ἔγουα (ἢ τοοῖ τ 
διμὶ [148 ἃ Τογπλβίῖγ6 1-- , ΘΟΏΡ. ὃ 28. ς. 20. --- ΕΟΥ ὙΣΞῚ ἬΝ υδθα 88 8 

νοσὺ, δ66 ὶ 47.1. ὁ. --- ΤΠ ἰΒγοδὶ οἵ (μ6 κίηρ, τὰ (δ 6 ΘΟμΒοϊουδη688 [δὲ 



40 ΓΒΔ». 1Π. 9. 

(Π6Ὺ ΤΟΥ͂Θ ὉΠ8Ό0]6 (0 88 18{Ὑ 15 ἀδπιαπὰ οἡ [6 βροῖ, τηδάβ ἴῃ Μαρὶ ἀ6- 
βϑίγουϑ οὗ οὐίαἰπίησ ἃ γτοβϑρίίθ, ἀυτίπρ ΠΟ ἢ {ΠΟῪ τισῃϊ ρουλαρδ ἰϊ ὑροη 

Βοῖη6 Θχρϑαϊθης ἰο δχίγοδία {Ππϑιηβοῖνϑβ ἔτοτῃ {Π}61Ὁ  ΘΙῪ ὑπρ]Θββδηὶ ἀἰ]6πὶ- 

ΤΑᾺ. --- "Ἵ 5535 53, 1{π| αἱ δεσαιιδο ἰλαί τες Δ] ιορϑί μεσ ἴογ [86 γθᾶβοη ἰμδῖ, 
ΔῊ ἰπίθηβὶνα Οὗ 1Π8 8 ΠῚΡ16 “ 53}. δδοαιιδο ἰλαί. ὅδαο}} ἀοσυτημ]αῖοα ἔογτΩβ 

οὗ ρᾶδγιἰς]68 ἃγθ Ἰγραυθηΐ ἰῃ ΟΠ 8] 466. --- ἸΝΌΤ., ῬΘ8] οὗ πτπι. ΕῸγ [86 
Τοβῖ, 866 ν, ὅ. [1η οἵμοσς πογάβ, ἴου ν᾿ 188} ἀθἶαυ, Ὀθοδυβα Ὶ ἀριωδηά, ΟὨ 

ῬΘΏΔΙΙΥ οἵ ἀοδί, ἰΒαὶ γου δῃου]ὰ ρὶνε (6 Γϑαυ βι16 Ἰῃἰοττηδι!ο. 

(9) Βυι ἱΓ γα νι]! ποὶ τιακὸ Κπόνη ἴο τὴο ἴπς ἄτοσπι, οἠα (πη ἰδ ΤΟΌΣ ῬΌΓΡΟΞΟ, 
ὈΟῚἢ ἃ ἔαἶδο δηὰ ἀδοοϊ ἴα] ποτὰ αν τὰ ἀρτγοοά (0 α{6γ ὈΟΐοΥα τηο, 6η1}} τὴς {ἰπ|ς 5} 4} 
δδᾶνο οἰδηρσεοὰ , τΠοτοίοτγα 16}} πιὸ ἴΠ6 ἀγοῦπι, δηὰ τῃ 6 1 5}}8}} ΚΠΟῪν τ081 τοῦ οδῃ δΒΟΝ 

πια ἴῃ ἱπιαγργεϊδιϊοη {πογοοί. 

ὙΠ), ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ τε φιοα δἰ, ἴῸΥ "Ἵ τὸ νῶν ἴῃ Ἡοῦτον, τ Β]οἢ οἴη 

βίδη 8 τ (Π6 σοη)υποίϊτο λα. Βαί (8 ὙΠ] τῆβκθ πὸ βθῆβδ ΠΟΓΙΘ, ὉΠ]688 

ν 6 τοίεγ ἰδ ὈδΕῖκ ἴὸ ᾿ϑιὲ Σ΄ οὗ ν. 8, δῃὰ γτεραγα ἴἰ 85 σοὐγαϊπαία ψ 1} (86 

οἴδυβθ "8) δ ῚΣ ὙἼ οὐὗὨἨ [Π6 βᾶπιθ νθῦβθ. ΤΠ6 ἀϊβοουτβα ν1}} ἰπθη ῥτοςθρὰ 
{π8: 41 ΚΠΟΥ (μαὶ γχ6 δγα ββεακίηρ ἴο ραίῃ {{π|6 --- 1 Κπον ] {πμαἱ 1 γα 40 
Ὡοΐ τ8 Κ6 Κηόνῃ (Π6 ἀγθδη, γε ἴανὸ δργοθὰ ὉΡΟῚ ΟΠ6 μῦγΓΡΟΞΒΘ, ΥἱζΖ. (0 

ἀροεῖνα πι6 Ὀγ “ [8156 δη ἀθοϑῖα] νογά8.᾽ 1 6 παρ ΓΟ ΔΟΥ ἈΞ ΌΥ διῶ, 
ΟΥ̓ ὉΥ ππογϑουεῦ, ἰ ΜΟΥ] ΔΡΡΆΓΘΠΙΥ το αν [Π6 ἀΠ ΠΟ ΟΠ οὗὨ [Π6 σοπεαίταο- 

ιἴοη, γα οὐ το  ἶγ. “πώ, Πονόνεσ, Μ}}} θΘΑΓ ΠΟΙ ΠΕΡ οὗ {Π686 τα πάἀθυίηρδ. 

Τλοβθητι. Βα Υ8 οὔ ἰΐ, “ τεἀυηάαϊ, υὐ Ἀρυ ἃ 1,αἰηο05 φμοά ἴῃ φιοαεὶ. 80 1,66.) 
φμοάεὶ. Τῃ Ἰν8 (ἀθστήδη υϑγϑίοη δ6 ρῖνοϑ 1 ΠΟ πιθϑηΐηρ, θυ ΠΊΘΓΕΙΥ ἰΓΆΠ8- 

Ἰαἴθβ ἽΠ; δπὰ 8ο θὲ εῖῖθ. ΤῊ 18 στη {πὸ Κηοὶ, θυΐ ποί υπίγτηρ 1, 

Βυὲ {π6 σοππϑοίίοη ργοροβϑᾶ δῦονθ, ργθβοσυθδ {π6 τπδυδ]ὶ πιοδηΐηρ οὗ “3. 
Τμαί (Π6 οἴδιι86 18 αδγηαῖο, ἡ ἤθη 80 σοπβίσαςίο(, 8 πο οἰ")δοιίοη, ̓ῃ ἃ ὈΟΟΚ 

ΠΘΓΟ (818 15 ἃ ΒΓ Κη ἰγαὶξ ἰπ {Π6 ΞΥπίαχ. --- ΣΣῚΣ ὙΠ 7) Ε66 Ἶῃ ν΄ ὅ. -- 
ΓΙ ἴδ. οὗ ἽΠ, στο ἰπ (Π6 ΗΘΌΓΟΝ ΤὨΔΏΠΕΙ (48 υδυα] ἴῃ ὈΪΌ]168] 

Οὐδ α! 66) ἴον ΝἼΠ, ἴΠ6 ἔδπι. θοὶπρ υβεά ἴῃ τεϊδίίοη ἴο ὕ. Απά 80 
ὙΠῚ} δὲ, υδϑοά ΒΕΓ 88 ἃ ΟΟΡυΪ8 τες ἐ ἐς, 8.40.1.4. “π-Ξ ίἰο ΗΠ. πὶ, 

Δηὰ ἰ8 Ἰογπηθαὰ ΌΥ δῃ δρἤδαγοδὶβ οὗ {π6 ἐξ. --- Δ Οϑύλ ΠΥ ΤΠΘΔΠ8 αἰδογδε, 

»ἰαούίινι ; ἈΘΓα, ΠΟΥΤΘΥΟΥ, 88 ἴῃ ϑυσίδς, τες υοἰμπίαβ, ριγ}ο86. Τὸ το πάογ 

ἄδογεο, 8ἰαίιιέε, ννουϊὰ τῆᾶῖκα πὸ ἰο γα] 6 86η86. --- "51 ΠΣ Ὁ) 8ὴ ΘΡΟΧΘΟ- 

Βειςο8] οἰδυδα τηοτα (Ὺ ἀσνο]ορίπρ ν᾿ αὶ ἱπηπηοά δαί ο }] Υ ρυοσ 68 ; δὃο ἐπὶ 

ἯΘ ΤὨΔΥ ΓΟΠΘΡ ἢ ὈΥ παπιεῖῃ, εὐεπ ; ΤΙΣ Ὸ 18 ἴδ. ---- ΓΙ 39 τας δὲ 2, (866 
ΓΤ ΔΌΟΥΘ 83 ἴ0 [ΠῚ ἴον δ), ἴδπι. οὔ ΞῚ, 156 Ἢ Ὀαίηρ Βαγα υ564 ἰπδίϑδά οὗ 

ὑ86 ΗδΌγΟΥ Ἱ ἴῃ 31}, 866 (68. 16χ. ὑπάογ 1. --- πρό, (ΠῚ ἴον δ)» 

ἔσεται. οἵ (Π6 Ῥατγί. ραββῖνθ, υβϑᾶ 88 δὴ δἀ)εβοίϊνο, 6 ΓΒ ἽΞ.. ---- ΡΤ, (86 

νον ἶ8 Ὀο]οηρίηρ ἰο ἴπ6 Πλραεῖ ἴοτπι οὐ Οεγὶ ἴῃ ἴππε τηαγσίη, νἱΖ. Ἰ"τι ΘΠ, 
ἴῃ νοι {Π6 ἰογπιδί ν 6 τὰ ποῖ ΟὨΪΥ Θχομληρθβ ρίαςθ νι τ γα ἴ0Ὰ] (πὶ 791) 

Ὀαΐ ὈΘΟΟΙλ68 ἃ Ἵ, Ρ. 29. θ.Κ Βυὶ {Π6Γ6 18 Ὡ0 ηθ6ἃ οὗ (6 Ρτοροβϑα διηθῃ- 



Ομ αρ. Π. 10, 11. 47 

ἀαιίοη ἴπ (6 Θετῖ, ἰὸν (6 οι ἢ τα ῖκα8 ἃ ροοά 56η86, ἸπΠΒδίηυοἶ 88 1Ὦ 

18. ἴθ Αρδοὶ, αηὰ βῃου]ὰ 6 γϑδᾶ βδοςογαϊ που, ἡ ΘΠ. ὙΠ6 ὑψὸ γον ε]8 
ὑπᾶοθυ 1ῃ6 Ὁ ἴῃ (ῃ6 ἰοχῖ, ἱπάϊοδίθ οὗ οουγβθ, {πὶ ΤΥ Ὀδϊοηρ ἰο δῃ- 
οἶμον ἴογπι οὔ (6 νογά. ---- ὑθ ροϊπίβ ουδ [86 ΡῈ σβοη ἴοὸ ἡ οτὰ {(Π6 ᾿γίπρ' 

ἩΟΓ 3 δγὸ Βρϑο ΠΟ Ά}}Υ ἀϊγοοίθα ; (Π6 ἴοττῃ 18 {πὶ οὗἩἨ ΡΙυΓ. τε σίπηθη οὐ βυΐς 

ἄχ, ὃὶ 88. 2. ὁ..---- πριν, ΠΉΡΔΕ] οὗ ποιό, (Π6 Ὁ Ἰογτηδιῖνο ἰαΚίηρ [Π6 ρ͵αοθ 

οὗ 16 βι υἱἸδηὶ, Ρ. 29. Ὁ. --- π)ῸΝ, Ἱπιροῦ. ΟΥ̓ Ὑδὲ τι Εαϊ. (.-.); ἴοτ τα- 

ἰαἰπίπρ ἴΠ6 Ὁ ἴῃ 8π ΟΡΘΠ δΥ}}80]6 ([π8ἰ684 οὗ 5), ξ66 ἢ. 42. 6. 8. Ηδτο 
1Π6 νογὰ 8 υδεὰ ἴῃ [86 β6ηβ6 οὔ οὐὔγ γὙϑγῸ ἐοί. ---- ΣἼΣΝῚ τς ΣΤῚΣ 151 Ρ6Γ5. 
Ελυϊ. Ῥολὶ, ἔτοπι στο, [Π6 3 Ἔρβηιβοῖῖς δαῖπρ ρυΐ ᾿πβίεδα οὗ "--, Ρ. 80. 2, 

οΟπρ. ἴδ6 111 [ΌΓπι8 ἴῃ 2: 80. 4:14, Τὴ Εα. ἀβυδ!ν (ἀκ 68 (Π}8 Ἔρθη- 
τἐπειῖς Ἰειῖαγ (2). ---- ὭΞΠΊΓΙΣΙ, ἢ δυβὶ Παγα ἩΠΐοἢ Ἠ48 5 Ἔρθηιμϑιΐο 06- 

ἔοταε ἴἴ ; 866 [86 ἴοττῃ πῃ ν. 6. ΕῸΓ 118 ροίεπίίαί τηθδηίηρ, 566 ῥ. 115. 8. 
ς. Τωδ ὋΣ- δἱ [π6 δπὰ οὔ [π|6 νυ δγῦ, 18, πῃ δοπ16 φορίββ, γεδα "35-- , Ὀθοδυβα 
οὗ {ἰἸὸ 51}1υᾳ. 

(10) Τα Ομ ἄθαπβ δηλννογοὰ Ὀοίογο ἰἰς Κίηρ δηὰ βαϊὰ: ΤΏοτα ἰ8 ΠΟ σῃϑῃ ΟΠ 
δαγίῃ, ψἢο 15 ΔΌΪ6 ἴ0 900 [Π6 πιλίῖοῦ οὗ τη 8 κΚἰπιος; Ὀϑοϑαϑο τὺ ΠΟ στοδὶ δηὰ ρονγοῖ- 

ζω! Κίηρ ᾿ὰ5 τοααϊτοά ἃ (δἰ ηις ἰἶκο ἴὸ τῃ 18 οἱ ΔῊΥ διλογοὰ βογίθς, ΘποΠδη ΤΟΥ, οσ ΟΠ] οδη. 

Εν δ ΥΤΩ 566 Υ- ὅ. --- ὙῚΝ πα (86 ΗδὉ. τὸν, ἐλεγε ἐξ, ἃ ἴοττα διεὶ σεηδ- 

γία, ΠΟ ἢ, 88 ἴῃ Ἡῦγεν, οἴθη τηλγκ8 118 8) θοῦ ὈΥ πιακίηρ ἃ δι βὲς οἵ 

ῖτ. -- ἘΘΌΣΣ ΘΙ ρἢ. οὗὨ Ὁῶ25, δὴ υπΐγοαυθηϊ ἴογπὶ ᾿π ΟΠ δ] θα ; Ον. Ρ. 98. 

Ό. Εεπι. 1. -τ 33, Π)ρλαὶ οἵ 53», ννὨΐομ ΟΟη]. 15 ΘΟΠΒίδη}Υ οαρ]ογεὰ 
ἴω Ὁ ̓ ᾽οΑ] ΟΠ 6] 466 ᾿πβίεδὰ οὗ Πίαρλαΐ, γν. 50. 6. --- ποτιπο, Τηἢ ΑΒ. νι 
τ ῥγοῖ. ἰπβίθδα οἵ δὲ, ὶ 49. ὅ, ἀηὰ δπάϊην Π-- ἴῸΓ δὲ--, δἃ8 18. ΘΟΙΏΤΏΟΠ ἴῃ 

ὈΪῸ11ς81 ΟΠ] 466. ---- 2 ΘΟπλ68 ἴο τῆθϑῃ πο, ποπδ, Π6γα ὈΥ νἱγίαθ οὗ [Π6 δὲὉ 

Βαίογα {|| νογὺ {παὶ (οἸΐονγβ. ἘῸγ (ῃ6 δρί [Ποῖ8. ὩΣ. 5, οοτῃρ. [88. 86: 

4, δπὰ Εζεκ. 26: 7 -- ζίπο οὗ ̓ίπρδ. ---- ΓΙῸ, ἴθ [6 ργαβθηΐ ο886, ΠΠ6ΒΠ5 
γπαίίετ, ἐλίπρ ; πιαίίεγ οΥ (Ὺλ6 ξύτισ ΤΑ Π8 " πηδί [ον ἢ Οἢ ΘΟΠΟΘΤΠΒ (Π6 Κίηρ; 
οὐ “τοδίίοσ δῖ ἢ (Π6 Κίηρ τϑαυΐγοβ. ---- ΓΙΣῊΣ, ἐξ (λὲς (τ-- ἴον ἐι-- ), 8 9. 

1. ο. Ρ. 36. -- ὅπ ῷ Ῥθὰὶ ἢ πα] ΓΒογο, ὃ 10. 2. ΕῸΓ {86 Τεβί, 868 ν. 
9, Ἡετγο ομϑ οὔ 6 ογάϑγϑ οἵ ἴ6 Μαρὶ, πιθηιἰοηθα ἴῃ ν. 3, 18 οπιηἰοϑὰ, 

ΥἱΖ. ὈΡἘΞῸ, δοίης ἴπ8ὺ [86 ὑδασὲ οὗ Ὠδιγίηρ ἃ γμδσγὶ ἴον 1Π6 τ ῃο]6 ἰδ 

ΘΟὨ ΠΌΔΙ ταγγίηρ. Ὑη6 ΟΒδιάθθ Ἴοῃβίγυοιίομ δ μ18 οὗἨ 5 αἴδγ 186 
ψογὺ δὰ Ὀείογο ἴῃ 6 Ῥθῦβοῃ δδθᾶ, 

(11) Δηὰ εν ιΐης πιϊοῖ [6 Κίηρ τοαπῖγος 18 ἀΠἼοΪ; ἴοσ ποτα 15 ποπα οἵδ 

τεῦο ΤΠ β΄! ὁ ἰι Ὀεΐογο ἴῃ 6 Κἰησ, Ἔχοορί ἴῃς γος, νοϑο ἀν ! τς 18. ποὶ ἢ} θο58. 

“Ἢ οὗ, '. 6. τολϊοὶ ἐδ Ο7 κα γῶς.. Τ1Ιἰ ἰδ ἃ ϑῖσῃ οὐ 1η6 θη. οὗἩὨ ἴῃ πουῃ 

ε.ιδὲ (0]] ον 8, δηὰ 4]]ονν8 ἐπ6 Ῥγεοδάϊησ νοσγὰ ἰο ἴανθ (πΠ6 πιραηὶηρ οὗ [6 

οσῃϑδί. δίαίβ, τ 116 1: τοίδίπθ [ῃ68 αὐδ. ΟΥ Θρἢ. ἔοστῃ ; ὃ ὅθ. 1]. -- προ, σ 



48 ΟΒ.Α». 11. 12, 18. 

ἔδιι. οὔ Ἴῷα, σγαυΐδ, ιοεϊ σλίῳ ---ῖν 116 Βεηβ οἵ ἀὐβέσιϊ 0 πιαπαφε. --- 

Ὑτπὲ, ΠῚ Ξ Ἰοσιηδενο, Γ μαννα ἱγαπβἰαιθα οίλον, αἰτεδ, ἴπ σΟΠ ὈγτΠΥ ΜΙᾺ 

οῃοΓΆ] υδᾶρα. 5111}, 11 πῖρῃς Ὀ6 ἀουθίοα, τ᾽ μοί μον 1ΐ 18. μοὶ ἃ ποὺῃ -- 

ΠΝ οὗ τὴ6 Ηρφῦγον, εἰσ γὴν {6 μώωγε. Βαϊ 88 (86 ἔξ). δι χ ἴῃ 

ἜΠΗΣΝ ἄοαδβ ποὶ γοἰαίβ ἴο ὙἌτδ,, Ὀὰϊ ἴο δ Ρ Ὁ, (Π6 σογὰ πηυδὶ τηθϑη ἀποίλεγ. 

Τηο Μαρὶ ἀϊὰ ποὶ τηθδη ἴο ἀθηγ {Πε]γ ΡΟ ΕΓ ἴο ἀϊδοίοβα 186 ἔυϊυγο, ἴῃ 

856 ἰΐπ6 ἀγϑδπὶ βου] Ὀ6 ἴωδαβ κπονῃ ἴο {8 6η}. --- ΄ῃ πρῆππι, Εὐι. Ῥδεὶ 

οὗ ἐπι, 1Π6 βυῇδ 1ι-- 18 δυστηθηίοα ὈΥ {Π|6 Ἔρθηιμαίίο 5-- ; Ρ. ὅ8. δια. 1. 

--Ἴπὸ, ὑ ποί, ἐσοερί, ἰδ ἀἰβεγεπὶ ἤγοτα {Π| ἼΠΠῸ ἸῺ γ8. ὁ, 9, ὙΠ6ΓΘ 1ΐ οοτμθ9 
ἔγοτα Ὁ ἀπά Ἴπ; ἴθ ἰΐ ββϑῖη8β ἴ0 ὃ8 ἃ σοιῃμουπῃὰ οὗἁ ἹΠ δὲ τα ἐγ ποί. --- 

Ὑπρδὲ, ἰὴ 1Π6 τηουτἢ οἵἨ [ῃ6 (Ια ἀεδη8, πλυδὶ πηδδη ἃ ρ]υγα γ οἵὨ ρμοάϑ; 
ον ἴῃ βυσῖ (μ6γ Ὀοϊονεά, ᾿Ἰπαϑιλυοῖ 88 ἴμῸῪ νΟγβρροα (ἢ6 δυῃ, τοοΏ, 

δηἀ 41]} 1π6 ρμἰαποίβ, Ὀ681468 βϑυυθδοτγάϊηδίθ «6 11168 δἰπιοϑὶ νοῦν πυταῦο.σ. 

-- ἸῬλοδβο αἰινοϊϊηφ ἐς ποί ἐπ εελ, 1 απαογϑίαηά 858 ἀφεϊχηδίπρ (μ6 αὐὲ 
για)ογο8, πὰ ἰηαϊσαίϊηρ {Ππποὶτ ᾿πητηογίαὶ] παίυγο, ἰΏ Τρροδϑί(οη (0 {116 ἔγδαι! 
δηῃὰ ἀδοδυίηρ πδίυσα οἵ ἤθβ ἢ. Τα Δρρδγθηΐ ΒΑ ΘΠ 688 ΔΠπα ρογρείυ τ οὗ 

(Π6 ΠΟΑν ΠΥ Ὀοάΐα6Β 86 6 Π18 ἴο ἴδνθ ᾿ηβρίτοα (Π6 1Ἰάθα ἤθγα ὀχργοββϑᾶ; ἴῸΓ 
1 18. ποῦ ΡγΟΌΒ0]6, {πΠαὶ τ 6 ΔΙΑΡΊ Δα σογγοοὶ Ρἢ]ΟΒΟΡΪοΔ] Ὠοι!οηΒ οὗ ρυΓα 

Βρ᾽ τὶ, βαο ἃ8 ΔΓΘ ΠΟῪ ΟΟΙΏΠΣΟη ὙΜ}}}} 08. ΕῸΓΣ ἸΤΥΤῸ ὅἸ τσάοδε αἰεοεῖ- 

ὥϊσ, 8566. ἢ 4]. ]. -α ΠΝ 18 ἃ δυβι μϑ]οηρίης ὁ (μ6 ρίυγ. ἔοτταῃ οἵ 

Βουη8; οἷ, 18. υ50}.8] 1} ἜΣ, 5866 Τοχ, ὍΤμα ᾿- οὗ {π6 σοοῖ ἰβ οἵ 

οοιγϑα ἀτορροά, ἤθη ἴμ6 Β0 ΠΧ 18. αἰίδο θα, ΤΠ βυ8 ργοη. σερθδίβ 
δγα {Π6 βυυ]θοὶ οὗ {πὸ νοῦ; ἃ ΥΘΥῪ σομμηοῃ 1ἀΐοπι ἴῃ ΟἸΙδ]άβεδ ; ὃ 6]. 

Ιη Ἐηρ] πι, τἰῃὴ6 Οἰιαϊάθα ἔἴουπι νου] σὰπ {ἰ8.: Ὑ ΠΟΘ ἀνγο!]ἕην ---- τυ ἢ 

ἢ 68}} 1: 15 οΐ, 

(12) Βοοδιβο οἔἉ ({͵8, ἰὴ Κίηρ᾽ Ὰ8 ΔΏΡΥΥ δηά ρτοδῖν οητγηροᾶ; δᾶ ᾿ὰ σᾶνα οοπ- 
τηδηἀπιοηΐ ἴο ἀοΒΙΓΟΥ͂ 8}} τ1πΠ6 τυῖδα τηθη οἵ 1διγ ]οη. 

Εὸν 181 Ἐῶ, 866 οἡ Υ- 10. --- ππϑῖτρ, Τηἴ, Αρῇ. (πν ἴοσ ᾿"---) οἵ Ἴϑει, 9 

21. ---ὸξο, Αοο., ΜΒ ΙοΝ ἰβ οϊεῃ τηαγκθὰ Ὁγ Ὁ, ὃ 50. 2. --α 533. ΤΏΔῪ τοθϑῃ 
{116 οἰἵγ οὐ ργονίῃησς οὗ “δαὐνίοι ; Ὀὰυϊ {Π6 ΤΌΓΠΙΘΡ 15. τηοϑὶ {Πκ  ]Ὺ ΠοΓα. 
ΘΙΓΆΡΟ (ἐ8.}{Εὸ8 1ηὶ {16 Δίαρσι! ᾿ϊνοὰ ἴῃ νϑυϊουβ ῥγονίηοὶαὶ ἰόν 8; δηὰ 

ἴΠοθ6 δ 4 ἀϊβίδιιοθ γεῖα οὶ (Π6 ἐπιπηθαϊαίθ οὐὔ͵οοὶ οὗ [86 Κἰπρ᾿Β Ἰπάϊσηδ- 
ἐἰοῃ, οὐ {18 οοοδββίοη.- 

(18) Λπά ἃ ἄδογοα ποπὶ ἴοτιἢ, τη {π 6 τυῖβα ποῃ Βῃου ἃ να βίῃ; δῃηά ᾿ΠΟΥ δουρδῖ 

δι ΐ6] ἀπὰ ἷ5 ΘΟΠΙΡΒΏΪΟἢ8 ἴο βίαν [{Π} 61]. 

ΤΏΡ3, ὃ ἔδπι. Ῥοδὶ, ψ ἢ ϑγγίας ἴοστη ἱπβίοδα οὐ {{|ὲ Ῥτόοροῦ ΟΠαϊάθα 
ὩΡΌ9. τ ΩΡ, Ῥαγί. οὔ ΠΏρ86], ἑπίεν Ποϊοπαὲ [58]. ---- Πα, πὶ, ΡΪ. 
οὗ “3πι ἢ δυδὲ, ρ. 85. 2. --- προ ατΣ, Π ργεῖ, δπᾶ βυβδ τὸν ἃ, ἴης οἵ 
ΠΗρδεὶ; ὙΠ οἷ οἴϊθη 48 ἃ δθῆδὲ {κῸ ἰῃ6 Μ|Παά]θ οῖοα μὰ ατρϑοκ; κὶ 10. 



Ομβαρ. 1. 14. 49 

δ. ΤῊ Αδα. φγοπουῇ (133--» ἐλθηι) 18. οὐ ἢ 64, ἀπ τησδί ὍΘ ΤΠ ΘΠ(ΔΙΪΥ 
δυρρ ἰοὰ ; [86 ΟΠ άθθ βαρα οἵ {Π ννογὰ, βούαυθῦ, ΣΔΥῪ ὉΘ ἐπι αἰοα Ἰη 

8 ἰΓαηδδιίοη {π8.: Ὅτ ἐδθ δοίη ἀἰϊοα, ἴῃ ἡ ὨΪϊο ἢ σαβ6 [Π6 βυ ΠΧ ργοηουῃ 
16 ὈΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

(14) ΤΒοη ἀϊὰ Ὠδηΐοὶ ργυάσδηιν δηὰ νυ 86} ἀηβνσεῦ Αὐἱοςΐ, ἴῃς οἰ ϊοῦ οὐὗἉὨ (Β6 6χο- 

ξσαἰοποῦς οὗ τ1ῃ6 Κίηρς, ὙΠῸ ψδηΐ ἴοσγι ἢ ἴὸ 5᾽4Κ ἴῃς νυῖδο τοη οὗ Βδθυ]οη. 

ρπ (Ππ ἴον δ), Αρῆῇ. οἵ 3), Ρ. 69. Ῥαᾶν. ---- ΝῸΣ -Ξ ΗθὉ. ΠΙΧΡ,, σοιίσι- 

ΓΙᾺ φγυάδηθο ; Ὁ ἴον ἴΠ6 ΗδΡ. τ, βεβ 1,6χ. "σ. --- ὉΣΏ3), δασαοῖίψ. ΒοΙδ 

ΒΟΌΠΒ 8.6 ἰῃ (ἢ6 Αςς. αὐνεγδίαϊ, φυλ] γἱησ ἴῃ6 ῥγασθαϊηρ νσογῦ. Οπθ 

ταϊσϊ 84 Υ, [αἱ 3. 15 ἱπηρ]|16ἀ Ὀαίογα {Πθπὶ Ὀοΐἢ ; Βαϊ [Π6Γ6 'β ἢο πϑοὰ οὔ 

(85; ὃ 57. 8. Ὁ. --͵-ὙἈὟῸΠ6 ΟΠαϊάεθ Ἴοπείγυοιίοη, ἼΝΘ. ... ΞΡ, ΤΩΔΥ͂ 
θ6 ΘΧΘΟΙΥ͂ ᾿πηαἰθὰ ἱπ ΕἸ Πρ]}18}}, υἱΖ. γομίϊεα ἰο ΑἸγϊοοῆ. ---α ΟΥΊ Ὁ.) 
δρἢ. οὗἩ ΓΙΊΞΏ, 566 ἴοττῃ ἰῃ ὃ 28. Ρ. θ.ἁ ὙΤΊιοβα οχθουίοπεγ ΑἸ ΑΥΒ. Θ0η- 

βιϊϊυϊοἀ ἃ ραγί οὐἁἩ 1Π6 Ὀοάἀγ-ρυδτγα οὗ [Π6 οτγίθηΐαὶ Κίηρε, ἃ8 (Π6Ὺ 511} ἀο; 
8η4 βεπίθηςα ργοηουμηςοθα Ὀγ ἴπ6 Κἰησ νγ88 οἴθη Ἄχϑουϊθὰ οἡ 16 βροΐ ὉΥ͂ 
186 πὶ, ἴῃ ρῬγαβθῆςα οὗ [Π6 τροηδγοὶ,  ΠΟΠ [86 οΥἾτΪΠ8] σ88 ὈΕΙΌΓΘ τ. 

Ατίοοῃ νγαβ οὐτεξεεχοσιμίοπον; δὰ ἃ5. δύο, 6 πθηΐ ἰοσίς ἰὁ ΘΆΓΓΥ ἰηΐο 
Θχϑουϊίΐοη [Π6 βϑεηίθηςα οὗὨ (Π6 Κίησ ἀσπίηβϑί {[Π6 γΠοἷ6 οἾ888 οὐ {ῃ6 Μαρί. 

Ἐογ (Π|6 βαπ)6 οὔἶοθ ἱπ {πΠ6 Επσγριΐαη οουγί, δ αδη. 87: 86, 89:1. 40: 

ὃ, 4, 4]. ; ἴῸγ [86 Βδπ|6 8πιοησ (μ6 Βαυγ]οπίαηϑ. 866 Ψ6Γ. 89: 9, αΙ. [ 15 

ποὶ 8814, οη Π6 ργοβϑηΐ οοοδϑίοη, (μᾶὺ ΝευυοῃδάηοΖΖαι᾿β ἄθοῦαθ ἀρδὶηβὲ 

(86 Δίαρὶ ννα8 τηδάβ δἀπὰ Ὄδχϑουίο οὴ 116 βροί. Ιηἀθρα ἴξ οου]ὰ ποὶ ὃθ6, 
ἴου ἰμῈῪ ννεγα ποὶ 4}} ργϑβθηί. ΤΠΘΥ νόγα ΡΥ ΘΌΪΥ αἰδηιϊββδθά ὈΥ ἢ πὶ 

ΜΠῚ οοηίοιηρὶ ἀηὰ ἱπάϊσπαιίοη ; δπά {1656 ἔδο πσβ ρσᾶνα Ὀἰγἢ ἴο 1[ἢ6 ἀ6- 

αὔδα [Πἰ Βροθα!]ν ἰοἰονοὰ. Ηδά (πόδα Ὀεΐογα (Π6 Κἰησ Ὀθθη ἱπητ16- 
ἀἰδίο!υ Κ1}16ὰ, (ἢ 6 ψυτῖ τοῦ που ]ὰ μαγὰϊγ μάνα τοίγαϊη δα ἔγοιῃ ποίῖηρ 1. 

{τ ἀόβογνεβ οοῃϑβιἀδγαίίοη, τχόγθοόνϑν, {1 Πδη16] δηᾶ ἷ8. ΘΟΙΠΡΔΠΙ ΟΠ 8, 

ΔΙ [βουσ]ι θο]οπσίησ ἴο (μ6 ογάθν οὗ {Π6 Μασὶ (ν. 18), ργοῦδΥ ψψογα ποῖ 

Ῥγαβθηὶ 8 πε, νπθη ἴθ γ δὰ (ἢΠΐδ ἰἸηϊογνίονν ψ ἢ ἰἢ6 Κη, ΤΠο 

Ηεῦτγενβ ἰῃ αυδϑίίοη ΘΓΘ ΨὙΘΓῪ γουησ; δπὰ αἰ ῆάοποθ, 88 τ 6}} 88 8} 
δὺΒογγθηοα οὗ 4}} Ἰἀο]αίγουβ πηδρὶς, τη σἢῦ ἢν υηἰϊ6α {πο ῖν ἰπἤποποα (0 
Κραρ (πὲπὶ ὕδοῖς ; οΥ {Π6ὶΡ δηρδρθιηθπίβ ταϊρῃῦ πᾶνε ἀσίαϊποὰ {ἢ 6 πὶ. 

ΤΏΘΥ ταϊσῃϊ, ΠΟΥ ΟΥ̓ ΟΓ, ποῦ νυ δ} ἴο δχοίϊθ [ῃ8 16 οῦϑυ οὔ {π6 παίϊνβ δῃά 

οἰάον πιασίοἶαη8, ὈῪ τὨγαϑιίησ {Πποιηβθῖν 88. ἰηίο {88 οΟΙΡΘΠΥ οὗ οουτί- 
ΘΟΌΏ86]1]0Γ8 ΟἹ 8 βΒροοΐαὶ οσοαβϑίοη. Τϑηροτκα (ρ. 02) ρυΐϑ {πο ὶγ ΘΌΒΘΩςΘ 
[0 (86 δοοοιηὶ οὗ [π6 ἩυΓΠ 6 ΓΒ ΒΑΡΆΟΙΥ οἵ ρ΄δη, γν πο Μ01}} ποῖ Ἔχροβα ᾿ἤθηι 

ἴο (6 ἀΐβσταςα οὗ ἃ ἰδίϊυγα ἰο ἀϊβοϊοϑθ δηὰ ἱπίαγργοὶ {86 Κἰηρ᾿Β ἄγθδιμ. 
Βυϊ τιν ἱπιρτγαϑϑίοη 18, τῃδὲ ἴμ6 υυγιίαν 18. αυΐϊα ἔγθα ἔγοτα βυο ἢ ἃ οδΐοι- 
ἰδίην βαρβο Υ 88 (Π18ὲ. ἘἩΠΘΙΠΟΓ Πδηΐθὶ 18 ἃ ΓΔ] ΟΓ 8ῃ ἱπηαρΡΊ ΠΑΡ 
οδλγαοίεγ, (μ6 πεῖ τοσ οὐ ἢἷδ8 1} ἀοθβ8 ποῖ ἄρρϑαῦ ἴῃ 116 ἰθαβὲ ἴο ἴδαγ ἰβ 

ὄ 



ὅ0 (Β4». 11]. 1ὅ, 16. 

Ὀεΐησ ὑτουρὰς ἰηΐο αἰ Β] Ο] 168 ΟΥ ἀδησογβ, ΟΣ ἀοθ8 ἴθ ἀδχίε τοῦ} Υ βῃυῃ 
οἰ 6 γ. 

(15) Ηο δηϑνθγοῦ ἀπά βαϊὰ ἴοὸ Ατίοοῃ, της Κἰπρβ οἴὔϊοογ: ΤΕΥ {18 ἀγροπὶ ἄοογος 

ἔτοπι ἴμ0 Κίηῃ 1 ὙΠοη Ατίοοῇ οχρ]αὶποὰ [Π6 πηδί!ογ ἰο Ὁ Δη]1Ε]. 

ΞΡ τΙ, θη. ὃ ὅ6. 1. -- ΠΌΧΤΗΤΟ, Ῥατγί. Αρἢ. ἢ πὶ ἰοσθδενο τὸ- 
(αἰποά, Ρ. 49. ὅ, ἴδῃ. 'ἱπ Γοίδγοποο ἴὸ ΝΞ. [10 ΤἸΏΔῪ τηθδη δεῦογο, ογμεῖ ἢ 

δὶ ἴὐ 18. ΒΑΓ Ϊγ ῬγΟΌΔΟΌΪα (μαὶ ΤΔΠ16 1] νου] ρεδκ 8δὸ 88 ἀδβιρηθαϊγ ἴο 
οοτατπηηΐϊοδίρ {Π|5 1468, θοίοσα Αὐοομ ἴπ6 Κιηρ᾿δ ὁοπβάδηϊ, ψνὨοβα ἴανοσ 

ἢ6 ν]5ῃ6 4 ἴο σοη "16. “Ζαξίψ, τλογθονεῦ, 18 ἃ βδιδας οἵ τηϑδηΐης ὙΠΟ 
18 οὗ 186 Τϑργοδο] οδδί. 1 μβανὸ {μογείογ ρσίνθῃ ᾿]}αὰὶ 1 ἀθθ ἴο ὈΘ 
186 τριν βθηβ6, ἰπ (6 νϑγβίοῃ. ----- Ὑπὸ, ἐΐθπ, ρτορ. {μ6 Ρ]. ἔογπι οὗ δ πξ, 

ὙΠ ΙΟΝ ΘΟΠΊ65 ΤΌΙΩ δὲ πδὲ, (0 ,ᾷ88 ΟἹ ΟΥ̓ ψ, ργείογῖτί. Ῥατγιὶς]68. γα οἴεπ 

[ογπιϑᾶ ἴῃ βιιοῖι ἃ ΨΥ. --- Στ, Αρ]]. οὗ Στὴ, ὃ 20. 2. ς. Τἱ ἰ8 ραίη ἔτοσω 

(Π18 νϑσδθ, ὑπαὶ ΤΠ 8 η16], ὈγῚ σομητηυπίηρ ὙΠ Αὐοοἢ, ΘΟ] ἃ οοτηθ ἴο Ὀ6 

οορηϊΖδηΐ οὗἁἉ 4] (δὶ πὰ ραβ886α ἰῇ ργβδβθηοα οὗ (6 ἰζίϊηρ, νἱϊπουΐ μανὶηρς 

66 Π ῬΘΓΒΟΏΔΙΥ ργθβθηί. 

(16) Το Βδπίεὶ σοηὶ δηὰ γοηπϑβιο οὗ [η6 Κίηρ, (πῇ Ὡς του] ρῖνο πὶ {ἰπλο ἴο 
ΒΏΟΥ τ 6 ἱπιεγργοϊδιίοη το ἴπο Κίηρ, 

Ὁ; Ῥταθῖ. Ῥὲ8] ἔγοπη 559 --|τς {π6 ΗΘΌ. δ, ὃ 19.1.1. ---τ "ἼΡϑΣ [ῸΓ Πρ, 

Ὀασδυβα {6 Μδαασορἢ βογίθῃβ (π6 ἤπαὶ] ΒΥ ΠΆΒ]6. Τα [Ἀ}] ότι οὗ (Π6 

Ευϊ. 18 υϑαδὶ 1 Ὀ]0]1ςΑὶ] Ομ δ] θα ; ῥ. ὅ9. ὑοί. --- ΚΡ 15. Αοο. μἰδορα ὄε- 
ρνε εἴ νοῦῦ πλιπτὸ (πῇ Αρἢ. ἢ ἰὍτην. Π) ; Ἀπὰ {18 Ιηἴ βίδπαβ σοη- 

ποοίρα 1} 191. π [86 ΨΥ οἵἩ ἐχρὶδπαίίοη. Τῇ γσθϑβοη [Ὸγ γοηυθαίίηρ 

{818 ΔρΡΡΘδγβ 'ἰῃ ἴῃ6 βραιοὶ. ὙΠ ΘΙΠοΣ Ασίοοϊ πιοηὶ ἢ απίοὶ ἴοὸ 1Π6 

Κὶπρ ογ ποῖ, ἀο68 πο Ἀῃρεδγ ἢιῸπι (ῃ6 ἰαχί. ΟἸἾΠΘΓΒ ἴῃ δἰϑηάδηςε οἡ 186 
Κίηρ σου] ᾿πίτοάυςθ τη, (νν ὨΙοἢ ννα8. ΠΘΟΘΒΕΆΓΥ δΟΟΟΓηρ (0 οὐἹοπίαὶ 
συδβίοπ), 8η4 1( Β66Π18 χοῦ ]6 {πΠαὶ ΠὨΔΠΐ6] το] θα οἡ τἴπὸ ἐἈνοσγαῦϊθ ἰπ- 
ῬΥΘδϑίοη Ὀθίογο τηϑάθ ἀροῦ ΝΟΡυςΠϑάηθζΖζΖαν (1: 18---20),, ἰὸν 8 Κὶπὰ τὸ - 
οορίίοη. 1ϑηροτκα (ρ. θὅ) {π|ηΚ8 11 ροκϑιὉ]6 {Πδὶ [Π6 ἰαρ86 οἵὗἉ βοῖηβ 1{||6 

εἶτα βδὰ δϑαϊθα [Π6 Κὶπρ᾿ϑ νἱοϊθπίὶ δῆρογ; πᾶ, 88 ᾿δηεὶ τγᾶ8 ἃ δνοτίία, 

86 νῶϑβ ἱπο θα, οἢ δ]8 δοοουπί, ἴο δυβρεηᾶ ἰἢ6 δχϑοιίοη οὗ [06 ἀθογθο 

ασαϊηθὺ ἰῃ6 Μαρί. Βυΐ Ἰηδβιλυοἢ 88 ἴΠ6 Ὀοοῖς, (Δοοογάϊηρ ἴο ἢἴπ|),, 18 80 

}} οὔ σοη γδαϊοιίοῃβ, 11 ὈΕοΟΙη68 (μ6 ἀυγ οὗἩἨ (Π6 1Π| ΘΟ ΡΓΟίοσ, 88. ΠῸ βυρ- 
βοδβίδ, ἴο δδβυ πη ἰΠαῦ ἰΠΘΓῈ 18 Οη6 ἤογο; [Ὁ Βγβί, {πΠ6 βυβρθῃβίοῃ, 88. [6 

{πκ8, που ]ὰ Ὀ6 ΨΘΡΎ ὕΠη}1Κ6 ΝΕΡΌ ΒἀΏΘΖΖΑΡ ; δηα βοοοηαυ, [Π6 ΔΌΙΠΟΣ 

οἵ [ὴ6 ὈοΟΚ πρϑᾶβα βυοῇ 8 ρἷδπ [το Ὀγίηρ δθουϊ 8ῃ ΟρΡΡΟΡ(ΟΠΙῪ ἴο αἰ ΒΡΙΑΥ͂ 

[16 Ββυρογίοσι ἐν οὗ Ὀβ}16], αῃὰ (Πδὶ οὗὁἩἨ (6 αοα πῃοῖὰ ἢθ ψογβρροά. 

ΤῊΪϊ8, ΒΟΥΟΥΘΓ, Β66Π18 0 ὉΘ ΓΕΨΘΓΘΙ Πρ [ἢ 6 σοτηπηοῦ ἰδ ν}8 ΟΥ̓ σοΟΠΟΙΌΙΒ ΟΥ - 
Ἰοΐδπλ ρου δυΐδογβ, Ἡ ΒΙΟΝ Ῥγθβοσῖθεβ, (μπδὶ ΠΟΤῈ ΓΆΘΥ σΔΠ 06 ΓΟΑΘΟΠΘΌΪ 



σπμαρ. Π.1 17, 18. δ1 

σοηοϊ ἰαἰθα, ΤΟΥ 8ῃου]α ὃὉ6. Βοβίἀθβ, ψῖδὶ 18 πη πη 8 Ὁ] 6 ἤδη (Π6 

ΔΏΟΤΥ ὈΑβϑίοπϑ οὗ ογθηϊαὶ ἀοϑροίϑ᾽ 14 ποῖ ΝεοϑυςμδάηοθζΖζαι ΚΠΟΥ͂, 

αἴϊεῖ ἃ ἴδγ. πηοσηθηίδ οἵ τεῆθοϊίοη, (παι ἢ6 δὰ ἀροιηαπαδά οὗ {π6 Μαρὶ 
ν’ δὶ ΑἸ} (Π6 ννουτ]ϊὰ νου ταραγαὰ 88. υπυθδβοηδῦϊο Ὁ Απὰ ψῇδί, πιογθ- 

ΟΥ̓́ΘΣ, νγὰ8 ἴ0 ὈΘΟΟΠΊ6 οὗ {{Ἰ6 ΒΔ Ὁ} ΠΥ οὗ 118 ἰῇγοπθ, ᾿ ἃ ἀπ νοΥΒ8] τηδ888- 

ογα οὗ τὴς Μαρὶ ψϑγε αἰἱεπιρίθα ἢ Νὸ Κίηρ οου]Ἱά βίδηα Ὀοίογα ἰἤθιη, ἴῃ 
ΒΓ ἢ 8ΔΠ ἜΧΊ ΘΘΠΟΥ. --- 1 85 4180 Ὀ6θὴ ΓΟρΡΆΓ]Θἃ ΟΥ̓ ΒοΙη6 ΟΥΙς8. 88. ὙΘΡῪ 
δίγϑησο, {Ππὶ [Δ η16] τηθῖκο8. ἢῸ πηεπίϊοη Πθ γα οἵ βδῃον ης {16 ἄγραπι ἐΐδοῖζ, 
θυ ΟΠΪΥ οὗὨ ἰἰ8 ἐπμδεγρτοίαίζου. οΘΒ ποῖ {μ6 ἰδίίοσ, μούνου θῦ, ΠΘΟΟΒΒΑΓΙΥ͂ 

ἰητοῖνα (ἢ οστηθγ ῷ Απά ψ}Υ βου] β'πιρ]6 Ὀγου"]οαύθηςθ ἴῃ 8 ὙΤΙΪΟΣ 

νὲ ρΡὺϊ ἰο [6 δοοουπὶ οὗὨ Πηϊδίε Κα, οὐ οὗ ραιοίηρ, ἰοσείῃογ ἔνοὸ ἀϊβογοηὶ 

ΔυΓΠοῦΒ 80 νυ θα 1η ἰμοὶν δοοουπίϑ (ον ο] 4 8. 62. ἢ, 194., (.), οὐ οὗ 

Ὠορ] σεηὶ Ὀγανῖγ ἢ (Πϑηρ. ρΡ. 66). ΑΒ ποὶ {Π6 ἐμέογρτοίαξίοη (ἢ 6 τηδίῃ 

οὔ])θςὶ πὰ οπά οὗἉ {π᾿ νν οὶ ὃ Απὰ 88 5116}}, ΤΑΥ͂ ᾿ξ ποῦ ΘΆΒΙΪΥ δηὰ οὐν]- 

Οὔ γ, ὉΥ ἃ υϑᾶσα ΨΘΓῪ ΘΟΙηΠΊΟη, βίϑηα ἃ8 (86 τορτγοϑθηίδιϊνθ οὗὨ {16 ἡνΠ0]6 ὃ 

(17) ΤΤιοη πνοηῖ Ὠδη1ο6] το Ὠἰδβ ἤοιξα, πη τηδάθ Κπονη {6 πηαῖϊογ ἴο Ἡπηδηϊδῆ, 

Μιπῖιδοὶ], δηὰ Ασατγίδῃ, [ν13 σοτ ρδη ΟΠ 8. 

Τῆι ροβιίοη οὗ [6 1)Αϊ., οσ Αςο., οὐ ὕοίι, θοίογα ἐμ νεῦτῦ, (Π6 τϑϑάδσ 
τηυϑί Δἰγοδάν αν σοῦ καα, 18. Ἀποοπη ον γΓϑαιθηὶ ἴῃ (Π18 ΟἸα] 466 
Ρογίίοη οἵ 1 4η16] ; το ΠΊΟΓΘ 80 ἰῃδη ἴῃ Ἡθῦτον, Ηδγο 6 νοτῦ 

ςοιη68 ΪΔϑὶ οἵ 8}]}. 

(18) Ὑπαῖ ὑΠῸῪ πιῆ δδὶς ἴον οοπιραβϑίοη ὑοίογο ἴῃς αοἂ οὗ ἤϑανοῃ, ἰῃ τορσαγὰ ἴο 

1ἢϊπ δοογοῖ τηδίϊογ, ἰη ογάου {π8| (πῸν ταΐσης ποὺ ἀοδῖγον 1) 8η1ε1 δηὰ ἢΐ8. ΘΟΠῚ ρΡΔΠΙΟῺΒ 
ὑῖτἢ τς τοοὶ οὗ (Π6 ψῖδ6 τηοῃ οὗἁὨ Βαδγίοῃ. 

ὙΠ, {Κὸ {Π6 οοτγοθροπάϊπσ δῦ. σογὰ, υβθα οἡἿγ ἵπ {Π6 μ᾽ γα), ἴῃ 

1Π6 56 η86 ἩΒΙΟΝ 1 ΠΕΓΘ Ὀ6ΆΓΒ. ---- ἘΣ 325, 1πῈ Ῥδδὶ ψ 1} 5, 1 δὸν [{ποἰ Ὁ] 
ἐεοξίησ. ΑΒ 1Π|ὸ Ηδ6Ὁ. ἢ ψΠ} Ὁ οἤδῃ βίϑηβ ἴοτ ἃ νοτῦ οὐ ἀθῆπίι6 τηοοά 
δηα ἴδηδ6, 80 ΘΓ {Π6 Ιπἢ ἈρΡροΑΓΒ ἴο ἀσδίσπαίθ {Π6 βαῖηθ ἰάθα πὲ (Π6 

ὃ ρΡ]. σουἹὰ Ἔχργαββ, (ἢ6 βι8Ε. ργοποῦη 8. ρ]υν. Ὀοΐηρ ἱπιρ] 16 ΔΘ ᾿ΐ, 88 

ἀεαϊηδίίηρσ ἰΠ6 δβυδ]εοὶ οὗ 1116 νϑῦ. ---- Οσοαά ὁ ἤδαύυοη το βοτ Ὁ }]68 [η6 ΗΘὮ. 
Οοα οὗ λοξβίβ ; 116 118 Ἰδαίου Ὄχργθεβίομ σοι τΒ ποί ἴῃ (16 ὉΪΌ]16 4] 
Ομβί θα. ὄοά οὗ ἔδαυεπ ταθᾶῃ8 οἰ ποῦ ἴμ6 αοα ψνἢο ἀν᾽ 6118 οὐ σοῖσι ἴῃ 
βοάανδθη, (οορ. Ουν Εδίμου 00 τ ἴῃ θαυ θη), οὐ 1ῃ6 ἀοά ψηο 18 6χ- 

Δ οὰ ονδν 4]}, -τν ὕψιστος. Οοα 9 λοβίβ τες αἰταὶ σ! γ, ΟΥ̓ τλοτα ΘΧΒΟΙΪΥ, 
ὁ παντοχράτωρ. ---- ἈΤ, βίδί. δγαρι. οὗὨ τὴ. ---- πο ἐλ οὐ ἐλαΐ, ταίδγβ ἴὸ 
ναὶ (π6 Ὀγθοθαϊης οοπίεχί γοἰαίθβ οὗἩ (ῃ86 ἰογροίίθηῃ ἀγθαπ). ---- ἸΝἸΣΎΤτα, 

Ευϊ. Αρβ. τ ἢ πὶ τοίαἰπθα, Ρ. 49. ὅ. --- ἀπ τοδί πϑ {16 (-.} 'π (ῃ6 οοπϑβί, 
βίδίβ ΠθζΘ; 88 ΒΟ16 ΟΠΘΓ πουη8 οὗἁὨ (815 ἴΌΓπὶ ΟΟΟΘΘΙΟΏΔΙΥ ἀο; ὃ 84. Νο. 

ΗΠ, ἃ. 



2 ΟΒΑ». 11. 19, 20. 

(19) Ποη ἴο 1)αηϊοϊ, ἴῃ ἃ νἱβίοῃ οἵ {ἰϊο πὶρὶ, ττὰβ {πὸ βεςτγοῖ γονοδ]οᾶ ; (Βοη 1) δῃ- 

ἰοὶ υ]οξβοὰ τι αοἂ οὗ Ἰιδάνοῃ. 

ΔΓ, δίϑι, ΘΏΡ᾿. οὗἁἍ πὶ, ΒΜ] ἢ 15 οἵ Π|Κ6 ἴογτα τ] δοηα Η6 0. ὅδ :θο!. 

ἀοτίναιοθβ οὗ νοτὺς ἥν. Τῇ Ἢ Μ ΠΙοἢ (ον 8. Ὀοίογα ἰ(ἢ6 (ἀθη., γοπάοσϑ 

(86 σομϑῦ, ἴΌΓΠΙ ὉΠΠΘΟΘΒΒΆΤΥ. --- ΝΑΘ5., ΤᾺ Κ65 0η6 8πά (8 βδηθ δὖ8. απὰ 
ΘΠ... ἔοττα ; ΨΥ ΐἶο] 15 ποῖ αηίγεαμθηΐ 1η ΟΒΕΡ σΆ565; 8 82.1. ΤΠδ οἱάὰ 

ΘΌ8. ἔοττη ν᾽ 88 ῬΓΟΌΔΌΙΥ πὴ ; αηὰ (Π8 ἩΘΌΓΕΥΥ ΠΘΑΙΙΥ ΑἸ ννΑΥΒ ΘΠΊ ΡΙοΥ8 ΓΡοΣ 
ἴον 5:5. τ δὰ, ἴῃ ν. 80 "5, Ῥαγί. ρᾶββ.) νὴ ἃ οοιρ. ὅπδνα Ἰηβίεϑα οὗ α 

δἰ πὴ ρ]6 ὁπ ; Ὑ ἈΙΟἢ 8. ρϑου αν ἴο {118 ρδγίϊοῖ ρα ἴθ Ὑϑγὺβ Κὸ: ῥ. 74. δ. 

-- Ἰλον οἰ οη ὉΥ νἱδίοηβ οὗ {πΠ6 πὶρῃϊ 18 πὸ ποὺ ἰῃΐηρ, [Ιὲ 16 ἔγβαυθ ΠΥ 

ΕΡΟΚΟη οὗ ἴῃ {π6 Ο. Ταβί. ἀπά ἴῃ ἴ1π6 Νέαν. --- 2, Ῥαγί. ἴθ Ῥρβδὶ, 8 12,1. 

δ, ιϑε4 88 ἃ νοῦ, σοαρ. ν. 8 ψ ἢ ἴθ ραγ ΟἿ Ρ]68 υδ6α ἴῃ Κ ΨΥ, δηὰ 

80 ραξδϑῖηι. --- πο Ὁ 15. Αὐος, 8 ὅθ. 2. 

(20) Ταηΐοὶ αηςινογοά δπὰ βαϊὰ: 101 τη6 πᾶπιο οὐὁἁἩἨ ἀοά νὰ Ὀϊαββοὰ Ὀτόνοῦ δηᾶ 

ὄν Υ, ἴον τ 6 νυ ϑάομι ἀπ ΡΟ Γ ΠΟ 5 ὨΪ5. 

Γ3) Ῥαγί. Ῥρδὶ υβεᾶ ἴον (Π6 γνϑσθ. Ομ υ86 οὗἉ (Ππ τοοῦ δι35, 85 οὗ [ἢ 6 

δεν. τ, 18 ἰο ἀοϑβϑίρῃαίθ (ῃ6 σογιηνοηοίπρ 97 ἀτῃ αἰβοοιιγϑε οὐ αὐάγα8δ, 

ΜΠ 6. Π6Υ ΒΓ ΟἾΥ ἰπ [Π6 ΨΜᾺΥ οΥ͂ Ἀηϑυνθυίηρ οὐ πο. ὙμῈ ἀογδη απλοδεπ 
ΘΟΓΓΕΒΡΟΠ(5 ἴο {{18; ΟΡ πρᾶγοβί νογὰ 18 αὐάγοδδ; δῃα ᾿ ογα (ἢἷ8. ν}}} 

ποῖ δὶῦ γ06]], γγ 6 ΤΏΔῪ ἰγϑηϑίαία δοσαπ αἀἰβοοιγϑα, σοηιπιθηςοα δροαζίπο, ἸῺ 
οΆ56 ψὰ ἀδοϊπο ἰμ6 οἷά ἰγϑηβίαιίομ, απϑισογϑάὶ. ---- πα ππρ, Τηδ, ἢ Ὁ ἀρ- 

ΡΆΓΘΠΑΪΥ, Ὀὰΐ υϑοα τοροδίθαΪγΥ ἴῃ [115 μαρία δηα οἰβονῃθγα ίοσ {Π6 ὃ 

ΡῬΘΓΒ. βίῃρ., αηἃ δὸ ν}} (ναγγίηρ ΤΌγτ) ἴον 8 ρίαγ., (ἧπτὸ ν. 48). Εν 

δἷπρ., 566. α͵5ὸ ἤδη. 2: 28, 41, 46. 8: 18. ὅ: 29. 4: 22. θ:; 8. ἘΖτα 7: 28, 

20, 4]. ; ἴογ 8 ρἷυν., Π)απ. 6: 2, ὃ, 27. ἔΖγα ὁ: 10. 7: 2ὅ; ἴῃ (Π6 ἔδιῃ. 

Ὅλη. ὅ: 17, Νον 88 {Π|8 ργεβχίηρ' οὗ ὃ αρρθηβ πενϑν ἴ0 [Π6 ββοοπά δηὰ 

{πϊγὰ ρδυβοηβ οὗἉ {Π|8 σ 6 γ} δ, 1 ΟἸΪΥῪ ἰο {Π|6 {Ππ|γὰ δίησ. ἀπά ρ]υγ., ΒΘ6Γ 

(πϑογὶρίῖ. ραρ. νοῖ. δϑιαῖ. ρ. 18 866.), ἀπα 6 Γ ἢἰπὶ ΔΙδΌΓΟΣ ἀπα οἴΠΘΓΒ, 
γοραγα {1Π|6 ὃ ἴῃ 1Π|5 σΆ58. 88 ἃ ὈΘου ΑΥ Ὑ οὗ [86 Ἡθθγον -Αὐαηδθαη αἱ 

{πΠ6 (ππὸ δὴ 1η6 ὈοοΪκς ὈδίοΓα 8 νν88 νυσ (6 η, Δηα {ΠΟῪ σοιηράαγα ᾿ΐ ἢ 

186 (ἡ κἀαδοᾶ το {π6 Εαπϊ. ἰη Αταρθὶς τὶ τὰ, απᾶ αἷβοὸ ἢ [86 5 νυ] ἢ 5 ἐπ 6 

σοπηποη ἐογπιδίϊν  ΡΓΘΗ͂Χ Οὗ [μ6 8. ΡοΓβ. οὐ {πι6 βδιῃ8 1θη88 ἱπ βϑ'υγῖδο, δπὰ 
οἴδη ἰῃ ἃ ρογίίοη οὔ τ1μ6 ΟΠ] θα Ταγσαηβ. Μδϑυγοσ (Οοπλπη,. ἱη 1ος.) ἢ 88 
σίνθη {πὸ ψν ΒοΪα ράββᾶσο ΠῸπι ΒΘοσ. ὙΥΙΠΟΡ Β66ΠῚΒ ἴ0 ἵμνοῦ (ἢ 8 ΥἹΟῚ, 

Οτγαιηηι. ρ. 7ὅ. Ἰλοιῃ. 2); δῃὰ 1 Κηον οὗ πὸ ὈδιοΓ βοϊαιΐοη οὗ {Π6 τηδίῖο Γ. 
ΤΠηδῦ [Π6 ἜΧΑΠΊρΡ] ΕΒ δῦονα σοίοσγοα ἰὸ αγὰ ποῖ ἰῃ {π6 77, 18 ρα δηουρῃ, 

θοῖι ἔγοιῃ {π|Ὶς τηδαηΐησ ἀπα {861} ἰοθ. Βυΐ γΠδίανοΣ ΤΊΔΥ 6 581 οὗ 
{π6 ὕόγηις, {Π6 τηθαπίησ αἱ Ἰοδϑὶ ἴβ ῥ᾽ ίῃ, -ττ- 1π πυρὶ (ΠΟΓ 18. δὴ απέϊεῖ- 

»αιἴνο μτοπουη-υ Ἐχ, τοϊδίθα ἰο (πΠ6 πουη (δαὶ ΤΌ]]ονΒ ; 11{. ἐἦθ παπῖθ οΓῦ 

ἀΐηι ---- Κ᾽ σοά. ΤὨΙΒ τάϊοτῃ 18 ὙΟΓῪ οομμμηοη ἐπ ΟἸμΔ] 466, ἀηα βοηθίϊπιθβ 



σβ.δ». Π. 21, 22. δ8 

Οὐσατβ ἰῃ Ηδῦτον ; 8 40. 8. α. ---- 139, Ρ8458. Ῥατί. οὔ Ῥβεὶ. --- ΝΏΘΞΝ 

Δηὰ ΝΛ 3 ἴῃ βίδί. ἜἸΏΡΒ. ---- δ ἼΣ1 ΕἸ5 51 ταὶ Ἴϑτσις, ὃ 41. 1. Τά. τοϊδάοηι 
απά }οισεν --- ἰξ ἐδ (τι 8. 40. 1) ἐο λἔπι, ᾿. 6. ἀγα ἷ8.1. ΤῺΘ ῥτοπουη βίην. 
(δ) τοΐουβ ἴο ἴ886 παχὺ ργθοδαϊηρ ποῦῆ. ἤιδάοηι Ὦθῦθ [88 βρβϑοὶβὶ 
Γείεγθηοθ ἰο σα Κπον]εᾶρα οὗ δ τη; }οισοῦ ταίδγϑ ἴ0 ἃ ταῖσι οὐ ΔΌΪΠΥ 

ἴο ονογοοῦθ αἰ βου 168, μου νοῦ στοδῖ ΠΟΥ ΠΊΔῪ ΔΡΡΑΓΘΠΉΓΥ Ὀ6. ΤῈΘ 

ἰάΐοηι, 50 ἰγθαυθηΐ ἴῃ (6 Ο. ἀπά Ν. Ταδβῖ., Ἔχ ΒΙ δ6ἃ ὈΥ 1Π6 ΡΏγαΒ6. παηλθ 

οΓ Οοὐ, βϑϑῖλβ ἴο ἰανϑ αὐίβθῃ ἔγοπι (6 δοηβοίουβῃθϑϑ οὗἩ τζθη (δὶ {ΠΟΥ͂ 
οου]ά ποὶ [Ὁ}]Υ δπὰ ἀἰγθοῖν δοιργθ ἤθη τ ἢδὺ (ὐοά πῃ ὨἸτη86]Γ 15, ἀμ 50 
ἢϊ5 παπιδ (τ ΓΤ), ἀοβιρηθα ἰο ΘΟ ργθ θηα 8}] (Πδί 18 πονῇ πα ὑπ Κποντῃ 

οὗ δῖ, ἰΘ οἤδηῃ μυΐ, 'ῃ 8ῃ ΘΧΡΓΘΒΘΙνΘ ὙΑΥ͂, [ὉΓ 8}} νυν οἢ 11 ἹΠΠροΓΒ; 866 
Οτοά. ἴῃ 406]. ρ. 2206, ὙΤθδγα βθθῖηβ ἴο Ὀ6 ἃ ἄσρταα οὗ ἀεβίρῃρα ᾿ῃ ΘῃΒΙΥ 
ἴῃ [818 τηοάδ οὗ Ἔχργαβϑδίοῃ. 

(21) Απὰά ἢς ἰἰ 18 ψῆο ἙσΠαπσοῖῃ {ἰπ|68 Δη ἃ βο,ΘΟΊ8, Ὑἢο τοπλονοῖῃ Κἰηρθ δηᾶ δβοῖ- 

τε ἢ το πὶ ὑρ, το σίνος τυϊϑάοπι ἴο {Π|6 νι ῖβὸ ἀπὰ Κηον]οᾶρα ἴοὸ {π6 ᾿η1ο Προ ηῖ. 

δε πὴ, απ ὧδ τί ἐς, 40. 1. --ο οὐ πΠ, Ῥαγί. Αρῃ. τ πὶ ἰογπηδίϊνα γὸ- 
ἰαἰποά, Ρ. 49. ὅ. νογυ Ῥασγί., 1 πὸ δι )θοὶ 18 ἘΧργ βϑὶγ ἀσβὶσηδίοα, 1π|- 

θ᾽ ̓65. ἃ τοϊδίϊνα ργοῦουη (- ὁ, ὅς,) οὗ 1561} ἴον ἃ βυῦ͵εεῖ. Ὅ786. τοϊρδὶ 

ἰγϑηβὶβία βαρ ὶΥ ἰμυ5: απὰ δά ολαησοίδ, οἴς.; Ὀὰὺ 186 νουβίοῃ ρίνθη 18 

ἸΏΟΓῈ ΘΧΑΟΪΥ δααρίοα ἴο {π6 ἴογια οὗ [6 ογὶ ρίπαὶ. ---- Ζ πιο απα δθαδοη 8 
(δοιὰ ῥ]αγ. Θπιρ}.) αἰβδυ οί θββθητα} ] γ. ΟΥ̓́ ([Π6 ἱνγο 179 18 (ῃ6 ΤΏΟΓΘ 
δεπογίς, δηϑυγεσίῃρ [0 χρόνος, ἸῺ ἴο καιρός. ὙΠ ολαπφα ἤθγα τεΐεγγοᾶ 
ἴο, 566 Π18 ἴο 06 (διαί ἔγοπι ἃ βθδϑοη οὗ σγϑαὺ ἀδηρογ, ἰο ἐμαὶ οἵὗἨ (ἢ68 ἢορῈ 

ἈΠ ΡΓΟΒΡΟΓΠΥ Μοἢ ΘΤΘ ΠΟῪ ΔΡΡΆΓΘΠΙΥ Ὀδίοτο (Π6 ἐροᾶκοῦ, Τὴ 

γεπιουαξ οὗ Κίηρβ δπὰ (6 ϑδοίέέπς ο7 ἰλοπι ἰρ 1 βου] γοΐθγ, ἴῃ [}8 
ὙΔΥ οὗἁὨ δηιἰεἰραίίοη, ἰο ἴῃ68 τα οἤδηρσοδ ἴῃ ΤΩΟΠΔΓΟ 168. Μ]]οἢ 16 
ἀγοδπι δἰγοδαυ ἀϊβοϊοβοᾶ ἰο Πδηΐθὶ ἱπάϊςαιθα. ᾿ δάοηι ἰο ἐλ ιτοῖδε απά 

ξποιοίεασε ἰο ἰλε ἐπίοϊ, σομί τοίετϑ Βρροίδιν ἴο τμδὲ μα θδθη ἱτπηραγιθα ἰο 
[Π6 5ρέδίκοῦ, 80 88 ἴο γίνε δἷπὶ ἃ Κπον])βθάρσα οὗ [Π6 ργϑαὶ βθογοὶ ἴῃ 40168- 
ἴοη. 1 δπίθὶ δϑοῦῖθα8 841} ἷ8 ρϑου δῦ Κηονίεαρσο, οη {ἢ 8 οσσαβίοῃ, ἰοὺ 

Οοά 88 105 δίδου. ---- ΝΣ ΠΏ, ΘΙΏΡὮ. τ ἢ ἐογτμαῖῖνθ 2 ἰπϑιοδὰ οἵἨ ΠΑΡ. 
ἰογσίς ἴῃ ἴ86 Ἴ, ἴγοιῃ (Π86 σοοὶ ϑτν, ρ. 80. 2. Τα Ἰαβί ρίιγαδα ΠΠΘΓΆΠΥ͂ 
ΤΏΘΔΏΒ : δὲ δοϊεπίίαπι σορποδοοηίδιι ἐπίοϊϊ  σοπέξαπι, ἰ. 6. ἱπί 6] Πσϑὴῖς Κπον- 
Ἰεάζε, 'π ΔΠΥ ΜὮΟ ΡΟΒ8688 ἰΐ, 18 ΟΥ̓ Η18 ρἹῆ. ---- ΓΙ 18. ἔθ.) 8η4 οὶ ΤΙηδ56. 

δ Ρἢ. 

(22) Ηὸ τονοδ] οι ἢ ἄθορ δηὰ βοογοῖ {πηρδ; δα Κπονοῖῃ μδὶ ἰ5. ἴῃ, τ ἀδΥ ΚΠ 658, 

δηὰ Ἰσὶῖ ἀν οἷ 1} Ἀπ]. 

δ δηθὰ χ 1 (Ραγῦ, ἴοσ νου) τρδγῖ, Ἰλοσο Βισοηρὴγ ἰπδη [86 νϑυϑϑ 
ἰδοιαβοῖνθθ, γυδδὶ Ὀθίομρβ ο δυβίοτ ΔΓ δηὰ οομεπυθα δοίϊοῃ ΟΥ δβίδίβ. --- 
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ὅ4 (ΒΑ». 11, 28, 24. 

ΒΡ ῺΣ » ΘΙΏΡΙ.. ΡΪ. ΟΡ ΩΘ,, δῃ δά)δοῖν οὔτε Ῥαγί. Ῥδὶ] ἔοσπι. ---- ΒΡ ΠΙΌΘ, 

Θαηρἢ.. μ]. ἔβα. οὗ Ῥασγί. ρϑᾷ88. ἱπ Ῥβεὶ. ---- δ πὸ ἴῃ ΚΟΙΒΙΌΒ. βμουὰ ΡῈ 
ῬΡοϊηιοα δε; [816 νον 618. ΠΟῪ δ[{ΔοΠμ6 ἃ ἴο 1ἴ ΔΓ ἀρρτσοργὶαίθ ἴο 1π6 (φοσί, 
δ πο. ὙΠ6 τοϑαϊηρ οὗ ἴπ6 Κι Β10}} 18 ΘαΌΔΙΥ ροοά, δπὰ Ὠθοα 8. ΠΟ 

σμδηρθ, 88 ὈΟΪΪ ΦΌΓΙΙΒ ἅγῸ ἸΘρῚ Ἰπηαί68. ---- δε σὺ, νΘ Ὁ νν11}} πᾶ] (-}}. ΤΒ6 

βϑῃΐίθηςο, σαγγθὰ οἡ Ὀείογα ὈΥ ἴνοὸ ρδγιοῖρ] 68, ἢον ρΌΘ68 [ογναγὰ ὉΥ 8 
γψοσρ. ΤῊΪ8 υϑᾶρσθ 18 4150 ΥΘΓῪ ἰγοαυθηΐ ἴῃ ΗΘΌΓΟΨ,. ---- ΤῊ δ. νΘΓΒΘ 18 ἃ 

γοροι ἴον, ἴῃ 8ΠοίΠΟΓ ἴογμ, οὐ (ῃ6 Ἰοδαϊηρ ᾿άθα οἵ ἴ6 ργθοθάϊηρ 086. 

ΦῊ68 ψο ρῖναβ νι ]βάοτα ἴο [ἢ6 νυἶδβα,᾽ γενϑδ]β βϑοσϑίβ, δηὰ αἰ βεϊοβαϑ δὲ 

ἴ8 ἀδτὶς ; ΒΊΟΝ 6 οδῃ ΘΑΒΙΪγ ἀο, θοσαυβα 6 ἀνν6}18 ἴῃ Ἰἰριῖ. ὙΤῊΪ8 αβὲ 

οἶδιιβθ βχ Η1}0118 ἃ βαηιἰπχθηΐ οἴϊθη τορϑαϊθα ἴῃ Ροίἢ ἴ[μ6 Ο. δῃὰ Ν. Ταβϑί. 

(33) Τῆοο, Ο ἀοὰ οὗ τιν δι! ογβ, ἀο 1 {πὴ Κ ἀπὰ ᾿γαῖϊβο; ἴοσ τὰ ἰβάοτη δηὰ δΔΌΪΙΥ 

᾿δοῖ του μίνοη τη6, πα ποὺ {Πποπ ἢᾶδῖ τηϑὰθ Κπονῃ ἴο τηο [π8ῖ ἩΠ10ἢ τὸ Βουρἢ ΤῸΓ 
ἴγοτῃ ἰἴοο, ἴον ἴα τπηδίϊον οὗ ἴῃς Κίησ ἰᾶ5ῖ του τηλά6 118 ἴο ΚΏΟΥ. 

Ἴρ, Δος. 8ὶ ὅθ. 2. -- 1η πον, [Π6. ΟἸα θα. ἀβᾶρα οὗ ρυϊπσ (--} ἴον (ἢ) 
18 ὙΘΓῪ ΡΪαίπ; ἴογ ἴπΠ6 ἩθΌ. 18. ττῖϑς. ---- ἼΤΙΞΝ 7) ΒΒ, ρ]υΓ. ἴγγορ. οὗἁ 5}, 
8 85. --- ΝΠ πὸ, Ῥαγί. Αρῆ. οἵ ππὶ, ΜΠᾺ Ππ| τοί πθᾶ. [ΤΙ βοιῃθίηθβ 

ΤΏΘΔΠΒ 0 ρταΐδε, ἰαμα ; Ὀὰϊ ψηθη )οἰποα τ ἢ} ΠΟΙ ΠΟΥ νου (88 ἢ6ΓῸ) 
ΜΓ ΠΙΟΒ ΟΧΡΓΘΒ868 ἴπ6 Ιάοὰ οὗ ργαΐδίπισ, 1 15 δαυϊνα]οηὶ ἰο [86 1,αἱ. σγαίϊαϑ 

αφΟΤῸ. ---- ἈΘΟΣ 7) ΘΑ] 18 ρμίιγ, οὗ ἈΣΞ3. ὙΠ6 ΒΡΕΆΚΘΟΙ 0.568 (818 ρ6Ύβοη, 
Ὀδοδυβα 6 δηὰ [15 Αϑβοοίδίθϑ ῃδὰ ἴῃ οοϊητηοη (Υ8. 17, 18) βουσί ἰοῦ {186 

ἀἰβοϊοβυγο {π8ὺ Πα Ὀδθη τη866. ---- πὶ ΠΚ6 τῶνδ, ἐλαΐ τολίοῆ. ὙΠ6 πεχὶ 

"Ἢ 15. σαμιδαΐ Ἰῃ 118 Β6η586, δεσαιιδο ἐδαΐ, δῖποο. --- ἤασο κι5 ἰο ἔποισ, κα τΠ6 

Ῥίιγαθο αὔονο Ψ ΏΟΓΘ τσ δομφὴξ 15 {116 τηοάθ οἵ δχργοβϑίοῃ. Τηθ το βίυ 

διὰ Πυ ΠΥ οὗ Τδηΐοὶ βθοτὴβ ονϊάθηΐ ἴῃ 41} 1185. Τὸ δὶ8. δϑβοοίαί 65. 8.9 

νγ6 }] 85 [ιἰπβ 6] ἢ 6 ΘΟ 068 {Π6 ΒΌΘΟΘΒΒΙ] ΒῈΡΡ]]οδοη5. ἰμαὶ μα Ὀδθη 

τλᾶσα; δηᾶὰ ἤθη δ6 ὈΘοοπιθ8 (ἢ 6 Ποπογοὰ Ἰηβίγμιηοηὶ οὗ ἀἸβοίοβυγα, ἢ6 

(8 Κ68 πο βρϑοῖδὶ Ἵγϑαϊὶ ἴο ἈΠ Π86]} ἰὸν {1}|18, θυ ΠΟΙ ΒΙ ΔΟΥΒ 1ξ ἃ8. Θαῦ}} 7 Ρ6Γ- 

ἰδιπΐηρ ἴο {Π6ῃ1. 

(34) Βοοδυβο πον οὗ {Π|5, Πδηΐοὶ νοηῖ ἰὸ Ασἰοςῦ, τ οπὶ (16 Κίηρ δὰ δρροϊηιοὰ 

ἴο ἀδϑῖγου {16 νυ ]86 πιθη οὗ Βαθυοη, 6 νου δηᾶ ἐρακα 1115 10 Εἷπὶ: 1) οβίγοΥ ποῖ 

1ῃ6 ννῖδα τηθῃ οἵ Βαῦγ]οη ; ὑτίπο πιθ ἰηῖο ἴῃ ᾿γθβομςο οΥὗὨ (ἰἶπὰ Κίηρ, δηὰ 1 ὙΠ 5Π0 

1π6 Ἰητογρτοϊαιοη τὸ 6 Κίηρ. 

Εον [Π6 σοτμροβὶίθ οοπ]υαποίίοη δὶ {Π6 ὈΘρΙ πη, 866 Ἀηάοσ νυ. ὃ. ΤὨΘ 
ἰπίθηϑι σίνθη ὈΥ 52 (0 [6 οοπ]ποίίοη οἶδι56, 1 πάνθ αἰπηθά ἴὸ δσρσββδ 

ὉΥ ποῖσ, ---- Ὁ, 566 ν-. 16. --- "5, ῬΕ] οὗἉ Ν|93.. -- 2 ΠΙΡ, Αο. οοηδί,», ἃ ὅθ. 

Ὡ. ---- ὅς τς 55, Γδβυτηθβ ΟΥ̓ ΔΗ δαυϊναϊοεπὶ σογὰ ν᾿ μδὺ πδὰ Ὀθθη Ἰηίο- 

Ῥγοίβα Ὀγ 186 ργθοβάϊηρσ θχορθιοαὶ αἶδιι58. ---- Τ]6 ββοοπα ΟΣ ΓΙΘ 15. Α͵80 

ἴῃ {6 δος.) σονθγπθά. ὈῪ 1(Π6 νγρ {πδὶ [Ὁ]]ΟΥνΒ. ---- πρόστι, ᾿τρογ. ΑρΒ. οἵ 

Ἐ59), Οαπιοίδ ἀπο Σ πὶ Ὀθοδυδβα οἵ ἱμ6 αυξ, ἩΒΙοἢ [Ὁ]]ον8, ὃ 19. 1. 1. Ὁ. 



σΒα». 1]. 26, 26. δὅ 

-- ΚἼΞῸ δόμα ἰβ Βαγα ασαΐῃ παπηεα, 88 ἴῃ συ. 16 δῦουϑ ; δηά ἴογ [Π6 β81}6 
ΤΟΆΘΟΩ ΔΒ ἴἢ6Γα, νἱΖ. [δαὶ οἵ Ὀγον)]οαύδποθ, [86 ἀϊδοϊοδβατα οὗ [ῃ6 ἀγαδῆλ 

1186} 15 οὶ ἡϑιμθά. 

(235) Τβοη ἀϊὰ Ατίοοϊ ἴῃ ᾿ιαβϑία ὑτίησ Π δηῖς] Ὀοίοτα τῃο Κίηρ, δηα {ΠῈ5 ΡΚὸ ᾿ς τὸ 
πἷπι : ἤλγα πη 8 πιαῃ, Οὗ [Π 5018 Οὗ 1Π6 σαρείντιῖν οὐ συᾶαλ, ν ἢ ΜΠ πιακὸ πον ῃ 
1ῆε ἱπιογρτγοϊαιίοῃ ἴὸ τῃ6 Κίηρ. 

ΡΠ ΠΠΙΞ., [πῇ ποιῇ οὗἉ {π6 ἴον πὶ {ἢ ρ68], Π6γα υϑοα Δαν ΥΌΙ ΠΥ, ΟΥ̓ 88 

8 ποὺῦπ ΜΠῺ δη δάνθυυ δὶ 86 η56, πὸ ΠΞῚ ἴῃ ἩθΌτγανν. --το ἘΣΣῚ (ῸΓ ΣΤ 

Αρἢ. οὗ 555, (886. 3 θεὶπρ ἱπβεγίβα ἴο φοπηρβθηϑαία ἴῸγ {1Π|6 Ἰοηρ νον] 
Ὑ ὮἸ ἢ ἰ5 ἀτορροᾶ ; ὃ 19. 1. 1 δά ἤπθηι. --- ὙἽ 15. ΠΟΓΘ ΤΊΘΓΘΙΥ (Π6 βῖσῃ οὗ 
ποτάβ αυοίο, 88 9 οἴἴεη ἰβ ἰῃ Ηοργεν, δὰ ὅτε ἴῃ ατεακ; 50 ἴῃ ὅ: 7. 

0:0, 14. [{ 15 ἰγαῃβϑ δία βυ Π]ο ΘΠ, ὈΥ ΘΏΥ βῖρστι Ἰν ΠΙΟἢ ΠΠΔγΚ5 ϑνογ5. 88 

αυοίοα, --- ΠΣ ΤΙ, ΑΡ ΔῈ οὗ πῶ ,) 116 Θηαϊηρ (- -- ) θείῃ ορφοδβιοπμθα 

Ὀγ (6 πα] (υϊίαταὶ; Ρ. ὅ8, νοεγῦ8 8 αὐ. ὙΥ μου 4 αἰ. Θπαΐηρ, (ἢ 686 
τοῦ .]5 ψου]Ἱὰ μὲ (- -). το Ἀ 55, ἴδια. δλρ}. οὗἨ Τῆϑ», σαρίϊυϊίῳ, εατΐδ; 

δυϑίγαοί [ὉΓ ΘΟποΓοῖθ. --- πὴ ὅπ, οὗ ἁμιάαἦ, 18 δα φᾷ ἰο ἀἸδρυ 8} {Π|680 
6Χ 68 ἴγοτα οἴποτβ αἵ Βαῦγ]οη, Ὀγουρλιὶ ἔγοτῃ ΤΟγοῖρη σου Γ168,) ΟΓ ΡΟΒΒΙΌΪΥ 

ἰο ἀϊδιϊ σα 188} Πδπ1οὶ ἔγοια [6 πδίινα Δασι. 1ϑηρογκα (ρ. 72) {ΠΠῚ0Κ8 {116 

πτϊίοῦ ῃ68 ἤ6ΓΘ ὈΈΘ ΡΌΠΙΥ οὗ ἃ ὕστερον πρότερον, Ἰμαβτηι ἢ Δ8 ἢ6 ΣΆ ]Κ68 

Ατίοςῃ ἐπέσοάμοο θδηὶο] ἴο {π|6 Κἰηρ, Ὀείοτο ἢ τηθης00}8 Ὑγ]10 16 18. [5 1 
ἰμδη οοτίδί πη, (μαΐ βυοὶ 8 βρθοῖαὶ οοηβάδηϊ οὗ (6 Κη, ἃ8 ΑἹ Οοἢ Ρ]ΔΙΗΪΥ 

γ25, τσ ὶ ποί νθηίαγα ἴο ἰακα Πδηΐο] νυ {1 Ὠϊμπλ, ἀπᾶ [6}} {π6 Κίηρ, ΏΘΠΟΘ 
.ιῈ 88, ἤθη βίαπάϊης Μ 1 εἶτα ἢ 186 του ἃ] ρσόβοηοο ἢ Τρηρογκα ᾿88 

ούβῃ οἶδ 8 Ἰοπς ρήββαζο ἴγοτα (6 ἀσεθκ σοιημηθηίδιοσ, ΡΟ γοΠ ΓΟ 8, 
δ 8 1ςἢ} ἀοβοδηΐβ οἢ {118 “ ἱηγογϑίοῃ οὗ ογάου ; ψ]ΟΓΘβ 10 18 ο]αῖη ἐπουρἢ, 

δαὶ (86 σοῖς πη σ ταϊσ μανα ἀοροηάοά οἡ {116 δχμ ΠΡ Ὑ οὐἨ Αὐἱοοὶ 
πίῃ (η6 Κίηρ, δῃὰ 4150 ου 186 νγ6}1 Κποννὴ ἐἈνογαῦ!α τοραγά οὗ {πὸ Κίηρ 
ἴον Παπίοὶ. Ηονῦ τρμοἷὶ ὁΠ6 ΤΠΔΥῪ ΒΟΙ ΕΟ 1168 866, 6 ἢ)6 18 οἢ {Π6 ννδίς ἢ 

ἴον [86 Βαϊ ης οἵ ἃ ἩΓΟΥ͂ ΒΟ ἢ6 5 ΓΟΠΡῚΥ δυβρεείϑ 

(96) Τῇ Κἰπα ληϑπογο απ κα τὸ Ὠαπίοϊ, τ ο86 πάπιὸ 5. ΠΟΙ ΤΟΙ Π γι: Αὐῇ 

ἴοα Δδ]6 ἴο τῆακο Κποῦνῃ ἴὸ τη ἴῃ6 ἄγοασῃ τυ Π ἢ 1 πανο 560 Π, πὰ {Π|Ὸ ἸΠΤΟΓρ το ΙΔ ΙΟῺ 
τ[πογθοῦ 3 

ἘΟΣ ὅπὼὺ, ιτοΐοδθ παπῖδ, (πΠ6 “Ἴ βῃονίηρ {Π| τοίαίίιθ. Β6πεα οὗ {{|6 π-- 
[δαὶ (0]] ον 8, ἰκ6 ὑπὸ ἴῃ ΗΘΌΓΕΥ ; 8. 41. 1. -- ἜΣΝΈΟΣΣ,, 55 Ξε, Βε]ὰ8 ; 

ἐα, ἃ βῖρτι οὗ {π6 (θη. ἰπ τἴμ6 Ζοπά; ἋΣ τι ργίποα ; ἃῃὰ 80 ργΐποο οὗ Βδ- 
ἰὰς, αἸς ἢ τηθαπβ δῖ μον ποθ οὐ σα αἰϊοα ρτΐποο, ΟΥ̓ εἶξα ρτίποο «σλοηι Ζθοῖιιδ 

 ανοτβ οὐ μτγοίεεί. ΤῈ ἤγϑβι βυ}] 4 Ὁ] 18 οἴοββα, ἀπ γεῖ (88 σόονγε] 15 ἰοπρ' 
δηὰ π]μοῦϊ (Π6 ἰοη ; (Π6 ἰανβ οὕ τ[ῃ6 ΗΘ Όγον, πη {Π|5 τοβρθοῖ, ΔΡΡΙΥ δυΐ 

ΡῬΆΓΠΔΙΪΥ το ἴἢ6 Ομα]άθθ. ΤΠ γθάβοι ὙΠΥ {18 Θρ (Ποὺ 18 ἤθσο δάάεὰ ἰὸ 
[λ6 ἀυϑυδὶ παπια οὗ Πϑ.δῃΐ6] βθθ8 ἰο Ὀ6, ἰο τοταϊπα [Π6 σϑδάδγ {μαύ [ῃ8 Κίης 



δὺ σπαν. 11. 27, 28. 

Βὴπηβ6 1 μαὰ ᾿ππροβοὰ (8 παὴα (1: 7), δπὰ (δαὶ [86 ἴδνοῦ οἵ (16 Κίησ, οα 

(λ158 οοοδβίοη, ταϊρΐ ἰῃ ρᾶτί Ὀ6 οὐ ἢρ' ἴο ἢ18 δΔοαυδὶπίδηςα δπα [ἈΠ ΔἸΔΓΙΥ͂ 

ἢ} Δπ ΙΕ]. --- ΠΣ ΝΠ, Π ἱπίΈΓΓορ.» (Π6 Βυβ, ι- [88 [86 ἔοττῃ οὗ ἃ δυϊἥἬ 

ἴο 116 ρῥίυαγαὶ!, 8δπὰ δγα ἰηάίοαίθβ {Π6 βϑυβδ]θοὶ οἵ ἜΣ ; 566 (ΕΣ. -- 

ὉΠ ῬαΓί. ργθβ. τα μοίθη8. ---- ἜΣΤΗΣ ὙἼΓΙΡ., [πῇ ΑΡΗ. οἵ 5, 186 Τηΐ, ἢ 
5}}Ε, ἀββυϊηρ {86 ἰΘΥΤ Δ. [Δ5-- ,) ΜΠ116 (Π6 δυῇϊ, 18. 55-- ; Ρ. ὅθ. 6. -- 
ὙΠ; δὶ, 18. δίῃ. οὔ παπὶ, Ρ. 72. Ῥατ. Ναρυσμδάποζζαν Βρεδκβ 

οὔ τπ6 ἄτϑδα τσλίοἢ ὧδ βαισ, Ὀδολαι56 (ἢ τηδὶπ οδ)θοὺ ργθβϑηίθα ἰο ἢ18 ν᾽ ΒΊο ἢ 
ἴῃ 1 48 [Π6 σίσαης!ς ἱπιᾶσα ΟΥ̓ δίδίιι. 

(27) Παηΐοὶ δησνογοὰ θοίογο ἴπο Κὶηρ δηὰ εαϊὰ : ΤΠηῸ βϑογεὶ ποῦ [86 κἰπρ᾽ 65 κα 

[ὉΓ, ὯῸ ὙΥ156 τη 6 Π, ΘΟ ΔηἴοΓΒ, βδδογοά ΒΟΥ 68, ΔΒΙΓΟΪΟΠΌΓΒ, 8γ6 40]. ἴο 5ΒΠΟὟ ἴο ἰὰς ἰκῖῃρ. 

Εουτν ραγίϊοΐρίο5 ἴπ (Π|8 νϑῦβα, 8411 πανὶπρ' [Π6 8686 οὗ νΟΓῸΒ --- ἴῸΓ ον θη 
Ἰ5Ξα 18. ἢ]. ραγί. οὔ ὅΞῚ ; {Π6 Ρ]. νου που]ὰ γοδὰ 53". --- Εὸγ (Π6 ἢγδὶ 
ἴπγαθ ποὰπῃβ τ Ὠ]οἢ ἀγα ἀδποιηϊ πα [ν 68 ΠΘΙ6, 566 Οἢ Υ. 2 ΔΌΟΥΘ. --- 1.518, ρᾶ;- 

εἰοῖρ. ποῦῃ, ῬΓΟΌΔΟΌΙΪΥ ἴγοτη "Δ (0 σι, αὐυλαδ; ἴον [ῃ8 Δβίγοϊοροσβ αἰν! δὰ 
ἴπ6 Ποδύδπη8 ἱπίο ἀἸΒ σθηΐ βαοίοη8, ΘΑ ἢ Βανίηρ, 88 (Π6Υ νἱονσοὰ [86 τηδί- 

ἴδ, 8ἃΠ ΔρΡΡτορστίδίβ 3: πη! ἤσδηου. (ἀοβθηΐὰβ ((ὐοπιπη. 8. 8. 858) ἢ88 ρίνθῃ 

8 ἤριγα ὀχ  ηρ {Π18 αἰ ν]ϑῖοη, ἃ5 Ὀοίοσα Ἔχ! 6ἃ ὈΥ Βγύςκογ, Ηἰϑβί. 
ῬΆΒ]]οβ.1. ρ.189. ΤΙ 8 "Πα γα οη οὗ [Π6 τνογὰ σδῃ ΒΑΡΪΥ 181} ἰο δ6 88118- 
[ἈοίονΥ. --- πη τηπο, ΑΡΗ. [πῇ ΜΠ Π π (ῸΣ δὲ, 88. ἔγεαυθηιν Ὀθίοσο. [1η 

{18 ἀοοϊαγαίίοη, ᾿ϑζδηΙοὶ 5ῆονν5 ἃ δυτηραίῃυ ἢ 186 Μαρί, ὁπ δοοουηῖ οἴ 

{πΠ6 ν]οίθηςο ἄοπο ἴο ἵμοῖα ὈΥ 16 Κὶπρβ τη κίηρ ἃ ἀοταδηά οὐ ἴβοιῃ οὗ ἐπδὶ 

ΜΠΠΟΝ 88 Ὀογοπᾶ {Π6ῚΣ ρόσοσ. Ηδ οηάθδγογδ ίἰο ουηνίηςσο {86 Κίηρ οὗ 
[π6 ὉΠΡΘΑΒΟΠΔΌΪὸ παίαυσα οὗ (Πς6 ἀοπιδπᾶ, ΕΥ̓͂ Ξῃονίηρ πἰπὶ [Π6 ἱτῃ ΡΟΒ5: ΟΠ} 

οἡ {Π6 Ὁ ρᾶγί οὔ σου] γῖηρ ἢ ἢ. ΑΥ (Π6 βδ1η6 {πη 6, ἢ Ἔχ ο]]θηΐ Ορροῖ- 

{ΠῚ 15 αἤοναοά Πἰἶπὶ ἰο νἱηαϊοαίθ {Π6 ϑυρεγῖον οἰαίπιϑ οὗ ἴῃς (ἀοά οἵ 18- 
Γ86] ; ψ]οἢ [6 ΤΏ ΠΥ δηπα ΠΟΡΪΥ 568 ἴο (ἢ6 θοδὲ δἀναπίαρο. Ηδ 

τηῦβί ΒΌΓΟΙΥ ἤανα ῬΟΒβοββθα στοαὶ ΗγΠ 658 8ηα ργέβεποο οὗ ταϊπά. 1,δη- 

σοῦ ᾿η{ἰπλᾶῖ68 τηογα (ἢ ῃ οποο, {παὶ (Π6 “Πο]6 οὗὨ [Π18 ὨΔΙΤ ΠΊΟἢ 18 τη 8 
ἃρ, ὈΥ Ργδοοηςοῖνϑα ἀοδιρῃ, ᾿ῃ ΟΥΘΓ ἰο ᾿πρτοβδ (ἢ6 ΙΠΟΓᾺΪ ἴσα ἢ8 ΠΟ ἢ 1ὲ 

που ]οαῖοθβ ; ἔοσ 6 ρ]δίη]γ ἀἰδοδγάβ 81} Ἰάθδϑ οὗ 186 ξιμιρογηαίιγαῖ, δ΄ ΔῸΥ 
{{π|6, ΟΥ̓ ΟἹ ΔΗΥ͂ Οςοββίοη. ΜΥ νἱϑν8 οἵ Βονεϊδίίοη Ἰοϑα τὴ ἰο ἃ ΨΘΙῪ 
αἰβεγθηΐί οοποϊαϑβίοη. 

(28) Βαι (ἴογα 15. 4 αοἄ ἴῃ παᾶνρη, ψψῆο τονοϑ ἢ καογοῖβ, απ δα αι πιρᾶάσ ΚΠΟΤΩ 

ἴο ἴπο Κίῃρ ΝΟΟΟσΠ Δ οΖχαΣ, Ῥν παῖ 8[14}} τὰκο μίασα ἰη τΠ6 ἰδίου ἀδγβ. ΤῊΥ ἀγοϑῶι, 

ον 6} (Π6 ν] 5] ἢ 8 οἵ τῃϊπα πολ ἀροῖ {1 ͵})} ἐοθοὶι, νγα8 1815. 

δ κὩ Ὁ 7 ΡΪ. ΘΠΙΡἢ. οὗ 1.8}, ἀαδδύϊταΐο οὗὨ ἃ βίπρ.. ἴόττη, δῃὰ 118 186 ΗΘ. 

ὈΛΞῸ. Τῇ ἰάθα οὗ ἈΝ ΘΩΞ βθϑῖὼβ Πότ μ᾽ δι ΙῪ ἰο ὃ6, τοἦο αἰιροϊίς ἐπ 
ἦεαυεη, ἴῃ αἰβεϊποιΐοη ἔτοιι {Π6 νἱ510]6 δηὰ 140] σοὰβ ψ οι ΝΟ ΟΠΔαπ6Ζ- 
ΖΔ. ΜΟΤΒΕΪΡΡΘΑ. --- Ἰγ, Β6ΓΘ υϑ6α ἴῃ ἃ ρῬΌΠΟΣΙς Β6Ώ86, ]. ὃ. ϑέογαία Οὗ ΒΏΥ 



σβαρ. "1. 29, 80. 57 

ἰη4, ογ οὗ 4}1} Κὶ πά8 ---- ἃ Ώογϑ δχραπαεά 1ᾶάθα ἰἤδη (Πδὶ οὐ δὲ τὴ Δ ΌΟΥΘ, 

ΜΠ οἷ [Π6 ΓΘ ΠΊΘΆΠΒ {Π| Θοπορα] ἃ ἀγθϑῖὰ οὔ {116 Κίηρ, ---- ΣῈ ΠΥ οχργοββθα 

που εἰ τθδη εσλαί 'ς, ἀπᾶ 5 ίλαξ ισλιοῖ. Ἱ Ὦᾶνα σοτηργοββοα {Ππ6πὶ ἴῃ 186 

ἰΓμπβαιίοη. ---- δὰ νπρ, 866 ὑηᾶον υ. 20, --- δι 51 ΤΟΤΙΝΣ,, ποῖ ἃ ροπουῖς 

ΘΧργοββίοῃ ἴῸΓ ΔΠῪ 50 5θαμπθηῦ ΟΥ ΓΠ ΟΓῸ {ἴπ|6, 85 06 δἥει[α απά Ηδνετ- 

ηἷοἰς ἀ88υπη6, Ὀυὶ ἰαίίον ροτίϊοη 07 ἀαυς τες ιἰπὸ ΜΙ οβεαίηϊς ρογὶοᾶ, ἀπά ποῦ 

ἴο ὕ6 ἐχρίαἰπθὰ ὉγῪ "πο πὸ ἴῃ ν. 29. ΤῊα ἐΐε ἴο {Π||5, ἴπ θη. 49: 1. 

Ναπι. 34: 14. Ὅροι. 4: 80 ; (Π6 δαπιδ ἃ8 οὔῦ ἰοχί, ἢ 188. 2: 2. Μ|ς. 4:1. 

Ργοῦ. ὅν. 48: 47 ; σοπιρ. ἐπ᾿ ἐσχάτου τῶν ἡμερῶν ἴῃ Ηθ65. 1:1, εἴ 4]. ἴῃ 

Ν. Τοβι. Ζϑηρογκθ βδυ8, {πα΄ ΟὨΪΥ 1110 σογηπισποῖης ρατγί οὔ {{|18 Ιαβῖ ἀρ 

οὔ {16 σγοσ]ὰ 15 ηθαηῖ. [1 πη γοὶν 1Π6 ἀἰδιϊποίνα τηατῖς θαίννθοη {Π|6 ῥΓδ- 

οοράϊησ ἃσα δηᾷ ([ὴ6 ἸαίίοΓ 6γὸ [ἢ οΟὈ)δοί τη νἰθνν, 1118 νου ]ὰ θ6 οογτγοοῦ; 

δυϊ 16 {π|η 58 ργϑαϊςιθά, ἴθ οοηπεοιίοη ὙὙ1}} 1Π18. ΤΩΣ, σδηποῖ 811 Ὀ6 
ἀενεϊοροά δἱ 18 Θοπιηθησθηθηί. ὍΤΠ6 ΝΠ 5Ἱ 5θον 8 (Π6. οοην]οιίοη οὗ 

86 ἐρϑδίκοῦ, ἰμαὺ (Π6 (ἀοά νν}Πο ἰογοί}}]8. νν 11} δυΓΟΙΥ ΘΟΟΟΙΏΡ 58} ̓]ιαὺ ἮΘ 

[ογοίς ]]8. ---- ΤΠ Ρ]. οοηβ. ΟὗὅἁἨἍ 1ττι, υἱδίοτηδ οὗ λίπα ἀσαα ταΘ 88 σοποθριΙΟἢ8 

ΟΥ ηοίΐοηϑ ὙΠ|Οΐ ἀγα ἰογπιθᾶ ἴῃ {πΠ6 Ὀταίη, [06 δβοδὶ οὗ {πΠ᾿πκίησ. Ηθτθ 

186 ΡΏΓΗΒΘ 18 ΤΏΘΓΕΙΥ ἀχοροί!οαὶ, δηα ἀσβίρτθα ἴο βῃον {Πδὶ {Π6 ἀγ 8 πὶ 

ἯΔ5 ΟΟΟΒΒΙΟΠΘα Ὀγ [86 Ορογδί!οηΒ οἵ [6 τηϊηὰ. ὙΠ δύ. ἘΉΓῚ ΓΙ) 5ΠΟΥΒ 
οἵ σουτβα (πδι ΩΣ ΤῚ 18 ἰγθϑίθα 88 ἴῃ 6 ΓΕ] βυ υ)θοῖ οὔ [Π6 ββηίθποθ. (ὐρ. 

ἴον (Π6 Ρἢῃγαβθοϊοσυ, Ὠδῃ. 4: 2, 7,10. 7:1. 

(29) Του, Ο Κίπα, --- τὰν τπουρ] 5 ἀρὸη τῃγν Βοὰ οαπὶς ἀρ, [45 10] νῆδὲ νν}}} 6 
δοτοαῆογ; δηὰ ἣθ ννῖο γονοα ει βοογοῖβ παι ἢ πηϑπᾶς Κποννη το ἴδ 6 τυ μδὶ 5114}} δ 6. 

ΤΟΣ α, ρ]. σὰ βυῆῆ, Ρ. 86, 24 Ῥατ. ΤΏ 658 ἐλομσλξίξ Ἀρρϑᾶγ ἴο σεῖο ἴο 

86 πιοάϊ  βεϊοηβ οὗ ΝΟΌΌς ΠἀΠ 6 ΖΖΑΣ ὈοίοΓο 566 0 ἐδπι6 οἡ τ. {116 Ἰιδᾶ 

Ὀέεη ἀνε! Πησ ᾿ῃ 18 ταἰπα, ἃ 8 15 ρΡγοῦδΌ]α, οὐ 116 βυθ)θοὶ οὗἩ {Π6 [ἱὰ ΓΘ 
σοη ἴοι οὗ [18 οοηαμοδβίβ, ἴδπηθ, ἀπ ΚΙησάοΙη, 1ΐ ν'88 ἃ ροοὰ ργοραγαίοῃ 

[0 πᾶῖκα {Π|Ὸ ἄγϑδῃ ἱπηργοβεῖνθ ΤῊ [Όγηὶ ἢΣ9Ὸ 1 ἃ0 ποῖ τεραγα, 11} (6- 
βεηΐυ8 (1 [,6Χ.), 88 ἃ Ῥϑγί. ρᾶ55. ΟΥΓ 6}] (5θ6. (ἀγϑιηπ. ρ. 51), ὑυϊ ἃ8 8 

τεῦ ὃ ρΡ]. Τρ], ἤτοι {6 τοοῖ ῬϑῸ οὐ ϑΌ, (οἷ αἰδὸ μα8. Γ8Ό ), {ΚΘ 
ΣΡ 8πὰ 3, Ρ. 48, οοῃηρ. ὃ 12.1. (ἴηι τ, Δ] υἀϊηρ ἰο ἀβοεηβίοῃ ἴ0 

186 Ὀγβίη. --- δὲ ΓῚ ἔνν]ο6 ΠΟΘ, 8666 ν. 20. --- 8, Ῥαγί. υ564 ᾿θγθ 88 ἃ 

Βουῃ ἴῃ (6 οοῃδίγυςϊί βῖαιε, [Π6 απγοῖβ μεὶηρ ᾿πητ (8016, 566 Ρ. 91. ῬΑ. 

ΥΠ. α. -- “Ἢ ΤῸ δρδίῃ 88 ἴῃ νυ. 28. 

(30) Απά ] --- ποῖ ὈΥ νυϊβάοπη ὙΠ Οἢ 8 ἴῃ πιὸ δῦοτο 4] ἴῃς Ἰ νης, 15. 1ἢ19 βϑογοῖ γ6- 

γεαϊοιὶ τὸ πιο, Ὀπὶ τπδτ (ἢ6 ᾿πτογργοϊδτο τῆλ ὕ6 τηλάς Κπον νη ἴὸ ἴπ6 Κίηρσ, δπὰ τῆδῖ 
ἴθοα τη ῖοϑι Κηονν ἴ86 τπουρ 5 οὗ τ πὸ Ποατί. 

Χ απα 1, Νοπι. αὖϑ.,) ἃ85 οἴδη ἴῃ Ηδν. ἀπά ΟἸα] θα. ---- ἸῸ, Βαγὸ υϑ64 

85 ΜΙ ΠΘ τΔΓΚίηρ' [Π6 ΘΟΙρΑΓ. ἀθστοθ, Ξε αδοῦο, τποῦ ἐξα, ---- ἈλΥΤΊ (Πᾶγ- 

γ8γ-γὰ), οι ρἢ. Ρῥὶ. οὗ πὶ, οῖπο ογοαίμγοδ οὐ ἰἰυΐϊπῷ πιθη ; τῆοτα ῥργοθδ- 
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ΪΥ {(μ6 Ἰαίτοτ ΒΟΓΕ. --- Ὅλ, ἴοτ (μ6 ροϊπιίηρ, 566 οῃ ν. 19. --- "Ἴ ΟΞ ἘΦ, 
δεοαιιδο (λας ᾿ἰϊ. οα. ἀσοοιπὲ οΥ (ἢ πιαίίον (ζαί. ΥΥΛΔ 18 οὔ 1Π6 οοῃβί. ἴογιι, 
δηά {116 Ὑν μοἷ6 οἰδυβο {παὺ [Ὁ]]Ον᾽ 8 15 ν᾽ Γι ΔΙ ἃ θη. δῇογ ἰϊ. ---- Ἰηϑατα, 

11. ἐλαί πιῖσλέ πιαζα ἔποιση, εἰς. ΤΠ 8 ρ]υΓ. 15 οἴϊδη εἰπρὶογ θά, 88 Βοσα, 

ἢ δη ἡπαοβηϊίθ 80 0]6 οἵ, (ἀπα 80 'π Ποῦγον), δῃά {{π8 1ΐ σοπλθδ ἴο ὉΘ 

δαυϊναϊθης ἴο {πε ραϑδΐτ6 τοῖο ; οοῃρ. ὃ 49. 8. Ὁ. ὅδε 186 κα ἰῇ δῆ. 

8: 4,21. 4: 18, 22,28. ὅ: 21. 7: 9,12,18, 26, 8]. ---- 7.6 ἱλοιισὴίξ ο ἰλίπε 

ἀδαγέ Ἰοῦα ἸλθΆη8 [ἢ 58Π16 8ἃ5 (6 υἱδίοης Οὗ ἐλ ἀδαά ἴῃ ν. 28. Τῆς Ηε- 
Ὀγένν8, {{|π6 18. σου ]ὰ γοΐοὺ Ὀοΐῃ ἴο {6 ἀσαα δηᾷ ἀεαγί ἃ8 Ἰοοδὶ βδουζοθθ 

ὙΠ 6ΠΟΘ ὑμου}}18 ΘΟΠΊΘ. --- ΣΤ, Ρ. 90, 2. 

(31) ΤΊιου, Ο Κἰπρ, τναβὲ ἸΟΟΚΊ Πρ. πα ΠΟΒΟΙ ἃ ἃ στοαῖ ἱπιᾶρσα ; {Π||5 ἰπηαρσο νγα5 ἸΌΝ, 

δηΐ {1ἰὸ Ξρίεπάου οὗὨ 10 δχοβεῖνα ; ὃ δίοοὐ Ὀοίοτο 1Π6ς, ἀπά ἴῃ 6 Δρροδύπηοο οὗἁὨ ᾿ξ τᾶ 5 

τοΥγι 6. - 

ΓΝ). ἴ. 6. (88 {Π| ΘΕ ἢ} 0}} 5] ιου]ὰ γθὰ 1) πτλϑδς, ἴῸγ ΜΠ οι {π6 Οοτὶ μδ8 

Βυ Ὀ5ιΠυτ6 4 (18 τηογΘ υϑυαὶ όσα ΤΟΣ. ΓΒΕ ἐΟΥ̓ΊΘΓ 18 ἴ6 ἩθΌτγαϊΖίην, 
Ομαϊάβε, δῃὰ πὸ νϑ]!α οὐ )θοιίοπϑ οἂπ "ὲ πιά 8 ἀσβιηβί ἰΐ. --- τσ πττα (μ 6 

Ῥαγί. 1} (86 σοῦ ΝΠ ((ο 6), ΒΕΓ Δρρτοργίδί θυ ἀοϑίσπαῖίηρ [Π8 ο0π- 
ἐϊπαποα οἵ (6 δοίίοῃ, 8 47.1. α. ΤῊ Ῥαγῖ. 18 βρϑοίδ!ν βδάἀαρίοα ἰο δας ἃ 
ῬΌΓΡΟΒΘ ; 88 ΟὯΘ ΤΏΔῪ 866 ἰπ ἤδη. ὅ: 19. 1: 2, 2, 4, θ---9, 11, 18,21. 8: 

ὅ, αἱ. ---- ἦϑϑε 866 18 10 06 {Π6 ΒΒΠῚ6 ἃ8 Ἴπ) (6 5 8π4 “ Ὀοΐηρ ἀχομδηρεὰ; 

ψ Ὠϊεΐ 15 ποῖ απΐγοαυθηί. ῬΡΟΒΒΙΌΪΥ [Π6 ᾿ατ6Υ σΟΠ.68 ἔγοτη δη ἱπτοσβίοη οὗ 

ἈὲὉ,) Οὔ [6 τοοί [δὶ Ἢ ἰ0 866. ΟΥΡΕΓΉΆΡΒ 55 ἰβ Β' ΡΥ δὴ δἀνογθϊδὶ ἔοστα 
ἤἔγτοτι 1ῃ6 ἀδιπμοηβί. ργοποῖιη πὲς, ἔλοδο, ἰζ686, ἈΠ 80. Πη68Π8 ἔλεγε -ς 68 

{Πότ ; 7.8 88 ΓΣΓῚ 6666, ΘΟΠΊΕ8 [ΤΟῸΠ ἃ ἀθΠΠ ἢβί γα γ 6 ρτοόποιῃ, ἰη Η ῦτον. 

ΤῊ Ἰαΐον ἀογι ναι ἴοπ ΒΘ Θ ΠῚ ἴο τη8 τογὸ ργ δῦ], οη {μ6 στουπά οὗΓἹ 4Π8]- 
ΟΥὙ. Οὐουρϊεὰ νη {π6 ργοοδάϊηρ, ἰ( τε 48 5 οὗ ([Π6 εἶδον καὶ ἰδού οὗ 

Φοϊνη ἴῃ 1Π6 ΑΡΟΟΔΙΎρ56. --α ἽΠΙ ΠΟΓΓΘΑΡΟΠαΑ, 85. ἴπ ἰαῖον Η6Ὁ., ἰο οὔτ ᾿ἢ- 

ἀοῖ, ἀγιΐοϊα α, απ ; 80 εἷς ἴῃ 1πΠ6 Ν. Ταβί. -- 5 1 πᾶν ἱγαπϑαϊθα ἰοῳ, 
θασοάυδα {86 ψογὰ ἱπαάϊσαίο 5. θα θη δι θη 688 ἸΏ ΆΠΥ ἀἰγοοίίΐοη. [πη ΗΘΌ. ἰἰ 18 

β8 1 οἵ ἃ ἰοπ ψἈγ,1 Κὶ. 19: 7, πὰ οἵ Ἰοπρ οοῃιϊηπθα αἰἰοπίίοη, 158. 21:7; 

δηἀ [{ 8 ἢοΐ ΡΓΟΌΔΌ]6 {παὺ [πΠῸ βἰπλρὶς ἰάθα οὗ ἡπαφηϊίμαςο, τηατὶκοὰ Ὀοίοτγα 

ὈΥ δ, που] Ὀ6 Γορθδίθα ἀσαίη 80 500. ΤῊ Β6η86 1 ̓ ναγα σίνοη (0 5 

8 αν Ἰἀθ] Υ ἀρργορτίαϊθ. 850. 1μθηρ.. λοοῆ, --- αν {Ζῖν) ἴτοπὶ τῖπτ ἐο δἰΐπε, 

{πΠ6 ἢγβι πὶ οὐ Π6 τοοῦ σοπίογιηϊησ ἴο ἴη6 νόον ] Ὡς ἢ ργθοθᾶθϑ, ἴΠ6 βοοοπᾶ 
Γ ἰ5 ἀτορρεᾶ, δηὰ {μ6 οτὶρίπαὶ Ἱ οὐ [π6 τοοῦ (τϑῦὺ 15.) γτοβυπιβα. --- 
ΝΡ, Ῥαγί. οὗ ΞῈ, 866 ῬᾺΓ. Ρ. 08. --- πο, πππ δῈΕι, Ὑὰ (τέν), ἴον "δ, 

ἴγοιῃ πξ ἰο 866. ᾿ΓΏΘ Μ᾿ ΠΟ]6 γε 88 [ΌΓΙῚΒ ἃ δίπηρ]8 Ὀυὐ νΟΥΥ σγαρ μος ἀ6- 

Βογὶρίίοη. 

(32) 'Γμῖς ττα8 {Π6 ἱπηδρὸ --- [18 ποδὶ ννὰ8 οὗ ραγο ροϊὰ ; 118 ὕγελεῖ δῃ ἃ δττὴβ οὗ 8}}- 

γοῦ; ἰἴ5 Ὀ611γ ἀπὰ τ} 5115 οὐὗἨ ὑτγα58. 

ΠῚ 7) (86 θη. οἵὨἨ πιαίθγίαὶ. δ γί σοηϑιἀογοα, Ββονονοσ, ἰἢθ 
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ποῦηῃ τὐν ἢ 15 πιθη ΠΥ δ ρρ] 16 α Ὀοίογα (ἢΐδ8; ἀπά (ἢ 6 {|| π᾿ Γοβϑρϑαί ἰο {116 
Το πα Ομ Εἶν 68. --- 5 φορά, ἈΡΡ]οἀ το φοίά, οἵὁἨ σΟΥΥΒΘ τηθδῇβ ᾿Έ6. 

-οὐὐὐππι, μοὶ. ψΠἢ 8υβὴ, ἔγοπα Ἵν πὴ, Ρ]ΌγαΙ θθσαλυδα τ Ὀγθαβὺ ἴθ ὈΠΌΓτΩ. 
-- ὙΠ ΣΣΊ5., ἴῃ [6 Β8Π|6 ὙΔΥ 88 (Π6 ργθςθαΐηρ, (ῃ6 Ρ]. Ὀαΐπρ δπιρ]ογαὰ 

ὌΝ (86 ΟΠδϊάβε 888 πὸ ἀυδὶ. -- ὙΠΊΣΌ., Ὀ]. οὗὨἨἍ ἩΣὉ.--ς ΠΌΣΙΣ, 5υθῖ, 

ΡΙ. ἴδπ;, οὔ π. ΑΒΘ. 10 ἴπ6 βυβ. πι-- ἰπβίβδα οἵ "ττὶ---- 28. ὈεΙΌγθ, 866 

Οτγαημμ. Ρ. 86, ἰορ. Τῆδ ρυτ. ἔδθω. οἴδη (865 βυβῆῖχοβ δίς Ὀοϊοης 
τὸ ἴΠ6 β'πρ., Ὀδσδι8δ6 [86 ΌΓΤΩ 18 ἴοο Μ6}1 τπαγκοὰ 19 Ὁδ τηϊδίακθη. 80 
ἴῃ [06 ΒΥΓΙ͂ΔΟ. 

(33) Τα Ἰοζβ πσοτα οὗ ἰγοῃ, (Π6 ἴδοϊ ῬΓΟΠΥ οὗἉἨ ἸΓΟῚ δηἃ ΡΑΥΥ οἵ εἶαγ. 

ὙΠΡῸ, δῖ. Ρ]. οὗ ρῷ (5- Ηδδ. Ῥὴτ) ἕο. ---- πτῖθλα, βαυβὶ 0]. ΟΥ̓ 53) ΟΡ 
55. --- ἸΠΙΡ ) 80 {π6 ΘΙ ΒΝ δμου]ὰ δ6 ροϊπίβα ; θὰ} [π᾿ γόνγα]β ἴῃ [86 
ἰεχί ἀγὲ ἀεβίσπϑά ἴον [Π6 (δσὶ, ν ἷοὶ τα δ 8. ἹΠῚ ἴδ πη. ρ]υγ. Ὀδοαυδθ 5λ 

((}6 ἀπίθεθάθηί) 18 [πη 6. Ὑ οἰ ΠΥ ΠΟ.ΠΒ (Πα ΡΟΣΠΔΡΒ {118 0Π6) ΔΓΘ 
οὗ ιῃ6 οοπεηιοπ ροηάθγ. ἹῺ 18 16 σοηϑβί. οὗ 18, ραγτί ΟΥ ρογίζϊοη. 11 ἷδ 

αυΐϊε ρἰαἰη, {παᾶὶ {π6 αἰ γθηΐ πιαίοσί 18, νος ἢ σοηϑί υἱοὰ τπ6 ἀἰθογοηὶ 
Ραγίϑ οὐ (6 σ᾽ραηίὶς ᾿πηᾶ 6, ἃΓ6 ἀοϑίσηθα ἴο ΒΥ π100]1Ζ6 αἰ ἤογθης ἀυΠδδί168 ; 

δπὰ τῃαι [π6 ᾿αβὲ, (ῃ6 Ἔχ ΊΓΘΙΏ6 ἰΟΥΤΟΣ ρα οὗἨ τῇ ]οῦ 13 ἃ ταϊχίαγο οἵ ἰγοῃ 

8η( οἶαγ, (Ὀ6βϑ: 465 ἴΠ6 αἰ ν]β᾽οηϑ οὗ [Π6 ἴοθϑ 'π (ἢ ἔδοί), 18 ἀοϑίσῃθα ἴο 
ἈγτΉ00}1Ζ6 ἃ. ΥΘΓΥ οι ΘΓΟρΈΠΘουΒ δηά τηϊχϑα ἀοιηϊπαίϊοῃ. 

(34) Τποῦ ἀϊάϑι οοπῖίϊπαο Ἰοοκίηρ, ὑη1}} ἃ βἴοης τγὰ8 οὐδ οὐδ τῖτποπὶ ἢδηάβ, δηὰ 

ἴξ διηοῖα τη 6 ἱπιάσσα οὐ ἰ18 ἔδοϊ οὔ ἴγοῃ δηά οἰαν, απᾶ ογυβιοα τ 6ῃη. 

“Ἱ ἼΣ, π| τονξὶ ἐλαΐ, 1. 6. ὑπ} ([Π6 τὸ θη, ΤῊ βῆοννβ {παὶ (ἢ 6 

σαίιησ ουἵ οὗὨΪΠ6 δίοῃθ, ἃπὰ 118 δοίΐοη ὕροη [Π6 ἱπιᾶσα, ἡγογο διεβεφμοηί ἴο 

ἴδε σοπιρ]οῖο Τογιηδίίοη οὗ 41] ραγίβ οὐ 1π6 ἱπιᾶσθ. [ὲ 18 οὗ ἱπηρογίδϑιοθ ἴο 

ποία {{|15 οἰγουπιβίδηςθ, 88 10 Π48 8ἃΠ τηροτίαδηί Ὀδδσίηρ οἡ (Π6 Ἔχ ρἰδηδίοη 
οὗ 1818. σοπῃροῦηἃ ϑυτηθο]. --- ΓΆΤΆΑῚ, ἩΘΌγαἰ ζίπρ᾽ ἴοστῃ οὐ 8 ἔδπι. {Προ 8]. 

Α σομμπηοη ἔογπι ἰθγο σπου]Ἱὰ Ὀ6 ται, (ρ. 49. 2); Ὀὰϊ {6 ἀου ]θ 

ϑερθοὶ-ὁπάϊηρσ 18 ΨΘΓΥ σοπηοῃ ἴῃ νουρ5 νν μΙοἢ οπὰ ἰπ Ἢ, δη 80 ἤθσῈ ν)6 

ἰᾶγα ΤΑΙ --- [Ὁγ ΤῊ] --- Ρ. ὅ8. 84 τι, 8. --- αϑτῖπ, ΤῸ τολίοἢ τσα8 ποί πα 

πίιπους. 850 ἰη ϑγτίβο, [9 (4:16), τοίου. --- Ἴ 05, Ηδταϊζίης, ἀμαὶ ἔοττα 
οὔ το, πῖι ἢ Ὁ ῥγοὴῆχ ργορ. ΤῈδ ργοόροῦ Οδδίάεθ ᾿ὰβ πὸ ἄυ8]. Οὶγν 8 
ἴετη ἴογπιβ οὗ {8 κἰηὰ βηά 4 ρἰαδοβ ἱπ (6 Ὁ10]} 681 Ομδὶ θα ; ὃ 81. 2. -- 

ἯΤΟ, 9. ἔδαχ. ῬΘδὶ οἵ δι ἸῺ» ἢ. 72. --- ΝΒΌΠ ορὶ). (ὈΓΠλ οὗὨ “)ῸΓΠῚ ἰπ ν. 88, --- 

τῷτσ, 8 ἔδιω. ἄρῆ. οἵ ΡΞ, [Π6 Το. δπα ρυόρϑῦ ΟἸ δ  ἀδθ ἔοστῃ νου]ὰ δ 

ρτν (Ρ. 68), δαὶ (Π6 πὶ ργεῆχ 19 Ηθυγαδϊβεο (ρ. 49. ὅ), δῃὰ 186 ϑεβμοϊδίθ 
ἴοτια τ -- 81ο 8 1Π6 ἰδπάθηου ἰο Ηεῦγδὶζα ἴῃ 1Π6 ἰαγιιϊπαιίομβ οὐ {Π 686 
ἴεπα.᾿ ἰοστηϑ ; οορ. Ρ. 49. 8. 4. --- ῬῬειλοιέ λαπας Ῥ]αὶη]Υ ταθαηβ, πίτπουΐ 
μιαδη ΡΟΥΘΣ ΟΥ αἷά, [Π6 λαπα Ὀοϊηρ [86 οοπηπιοη βυταθοὶ οὗ ῬΟΥ͂Σ ; 
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οομρ. Ώδη. 8: 2ὅ. 2οῦ 54: 20, ἴον [π6 Π|Κ6 Ἔχργαβϑίομῃβ. --- ΓΤ 15. ἃ ΨΘΓΥ͂ 
Βίγοηρ, Θχργεβϑίοῃ ; Ὸυ 1ἴ ἀθβϑι ρτιδίρβ, ΠΊΟΓΘ ΡΡτΟργίαίου, ἴΠηΠ6 ογμδτησ οὗ 
δταὶῃ ἴῃ ἃ πὰ}}}. ΤὨδὺ (Π6 ἴογες οἵἨ Ἔχργοβαίοη 18 ΤΥ ἰγαηβίογγοα ἤθΓο, 

8. αν! άθηι ἔγοιῃ (6 ποχί νϑῦϑθ, ἡ ΠΟ ΓΟρΡγθβϑθηΐβ ἴἢ6 οὐδ ηρσ ἰὼ Ὀ6 80 

οομαροίθ, ἐμαὶ [86 πὶπᾶὰ (Δ Κ6 5. δυΔῪ [μαι ᾿]]Οἢ Ἀ858 66 η ΟΥΓΌΒΠ6α, 88 ἰὲ 
ἄοοϑβ {π6 οἰ δῆ οὗἩ ἃ {βγεβῃϊηρ ἤοογσ. ὍΤΠ6 ὈΪον οὗ ἴῃ δίοῃο, ΑἸ Βουρὰ 1 
αἰ γθοιγ [611 ὑροη (δ6 ἔδοὶ οὗὨἨ ἰγοὴ πα οἶδ , νγᾶ8 δὸ νϑῃδιηθηί, (μδὶ (ἢ 6 

«οὐλοῖα ἱπχαρα, ΟΥ̓ νἹοἸοηΐ Ποποιιβϑίοη πα οοπβοαυθηΐ [Ἀ}} 83 τοἀυςεά [0 
Ρονάογ, ὙΥ̓Βαίθνοσ ([ῃ6 ἴουσ Κίηράοπιδ 'π τα ΠΥ σπγοτο, τ οἢ ἴῃ 118 
ΠΆ86 ΔΓΘ6 ΒΥΠΌΟ]Ζοα, οηο (πϊηρ' 18 οἶθαγ, ΥἹΖ. (μδΐ 1[Π6 βίοῃθ, ἤθη ᾿ΐ τ  Κ68 

118 ἀρρθαγϑποθ δηᾶ [Ἀ}}5. ὕροὴ {861}, αἰϊοῦὶν δηπ μ]αἴ68 (πολ 411. 50 
ΤΌ ἢ, αἱ 81} ονδηίδ, [168 ἢ ἴΠ6 ΨΘΌῪ ἴλοθ οὗἩἨ [Π6 Βγτηῦοὶ ἴῃ χυρδίίοῃ. 

(35) Τῆιοη ποτα ογυβηοα δἱ οῇς6 ἰἴγοῃ, ΟἸΑΥ͂, ὈγΆ58, 5: νοῦ, δηδ κοϊὰ, αὐ ὰ του Ὀ6- 

σάπιο πὸ ΟΠα ΗΕ οὗἨ ΤΠ ΒΌ ΠΥ πΊοΓ {Πγοβ ΐησ ἤοού, πὰ {[Πὸ νυπὰ ἸΟΟΚ τποπὶ ἀνιᾶν. ἀπὰ πὸ 
ῬΊδοο ννὰβ Του πὰ ἰοῦ τποπι ; δὰ {|6 βίο το 5πιοῖς 6 ἰπηασο, Ὀοοατηὸ ἃ ρτοδῖ 

τηομπηιαΐη, δυὰ ΠΙ]οα 411} τπ 6 φαγί. 

ἸΠΝ3.) ἴΠ6 Βγϑί γόονγοὶ Ὀεΐπρ ἃ οοηίτγαοίοα οΠ6, ἔγοπι (8 οὐ ρῖπδὶ Ἴ51Ὲ3, 
1. ἐκ λό ἐλοη, ἱ. ᾳ. {Π6ῃ. ---τ ἢρτ, τοοῦ 5, ψ ῈΠ Ἰοπρ᾿ νον οὶ ὑπᾶον Ξ δ ἃ 

σοιηροηβαίίοη [Ὁ Πδρῆι. ἢν οπλ το ἴῃ Ὁ; ὃὶ 19. 1. Ὁ. -- ΠΤ, δᾶάν. δοιὰ- 

Ῥουηάβά οὗ 3 Δη4 Σαππι τὸ ἘΠῚ, ΜΕ Ϊον 15 δἰ Π0 ἤδη. ΟΣ ΘΠ. οἵ π. Ιὰ 
{6 Ι͂ΌυΓ πουη8 [ῃδὶ ὭΪΙον, ἴμ8 οῃῃρῆ. ἔοσγιῃ οἵ 4}1] βῆονγβ ἂἃπ' 1᾿πιρ] 6 ατγίέ- 
οἷο, (80 ἰπ ν. 24), βίης ἴῃ ν. 85 {ΠῈ } ἴἅκ6 (ἢ6 5 ρ0]6 δοϑοϊυΐβ ἴοστη. “16 

αϑγηαΐο οοπβίτοοη ποτ 18. αἰβδο σοιηαγκαῦ δ; Ὀυΐ, ἃ8. ἢ88 ΔΙγΟΔ αν ὈΘΘῺ 

ποία, ᾿ξ 5 ἔγρασθηΐ ἴῃ (Πἰ8δ ὈοοΚ. Ηδγα Ὁ 18 ἰῃ ροοᾶ ἰᾳ8ῖ6, 4180, [Ὁ Γ 

Ὁ] 1116 ραγίβ παπηθα γα οἰ βϑὶῪ σοηπθοίοα ἴῃ Οη6 ΨΠΟΪΒ. --- ἡἸπ, 8. Ρ}. Ῥεδὶ 
οὔ τπῦπι, ἰογο (88 οἴἵϊθη) πιδαπίηρ δεσαπίθ. ---- Ὅἢ9., οὐα ἢ, πρεὰ ποῖ δ6 ἀ6- 
τἰνοά ἔγοπι ἘΣ ἰο δἰϊπια, ΛΟΥ ἔχοτῃ “ὮΦ απμδί, (ν πθῆςθ ἢϑ, (168.), Ὀδσδυβ6 

ομδ" Ὀ]1η45 οα ἡ ἤοῖ ὈΪονὴ 1π 118 ΟΥ̓ 68, ΟΣ ἀυδὶ ργοάμορβ ἐμ βαπς οῇἴφοϊ. 

ΓΓΙΙ8 '5 ἴοο ποῖ}. 1 βϑϑῖηβ (ὁ δ μ]δίη νυ 8] }|οἀ το "ἿΡ δἰζίπ, ἱ. 6. οὗ 
πη, ΜΜ Β1]ὸ ὩΣ (αἰδεϊ σα πῃ θα τρεγ ὶν ὈῪ (π6 τηοάθ οἵ ρμοϊη(ἰη) ἰ8 {86 

ομοῖο οἵ σταὶπ ; ὈοΙ᾿ νογὰβ θοῖηρ ἴτοτη ὩΣ πμάμιδ ζμέέ. ---- ὑπο, σοηδί, 
ΡΪ. οὗἩἨ “πν ὙΠ οἢ 15 ΡΥ ΔΌΪΥ ἔγοπι ὙΠ, ὁαοΐαϊί, ἐο Καϊϊ οὐ, ἃ8. σταῖη ἴγοαι 

[Π6. εἰνοδῇ, --- ὩΣ τε {6 ΠΙῈΡ. Υ . διωη 16 Υ, ἵστος. ϑοσμοϊαίο, ὃ 39. ὅ, Ὁ. 

--κροονν 55. πο, ΠΟΉΘ. --- ΓΊΞΤΥΣΣΙ, ΠΕΡρεα], νι} ὦ γαάίοαὶ ἰγαπβροβοα, ξ 10. 

ὅ. Ὁ. -- ῦππι, 8. [6 πὶ. ῬΑ] οὐ δι, (Π6. υδ08] ἔοσπὶ νου] ὰ 06 τῖπ, Ρ. 72, 

Ῥοβϑὶ. Βιϊΐ βοπιοίϊπιθβ 1π6 ἔδπαλ. ἴογθ ἱπη (αἴ68 (ἢ 6 ἔδπι. ἐπ (86 οἵδ φοῃ- 

Ἰαραιίοιϑ ( ἰςἢ ἴδ Ὁ-}; 866 239, [ δη. 4:19." --- “Ὁ τς Η6Ὁ. "ὩΣ, δηά 
᾿ ΕΝ ΠΊΘΔΉΒ ἴ0 δεοοηιο, ἴῃ ΟἸναϊάβο, ἱ ἴῃ 1ῃ6 βΒ8Π|6 ΦΥ͂ 88 ἴῃ ἴπ6 Ἠροῦτον. 

Ὁ ὐκρο, οοηϊγαοίεα ἴοὼτ ὨΝΘ9 (866 Ρ. ὅ8. δὰ αυιί. 8). καὶ θοΐπσ κῶς 8 

π ΤῊΪ8 τοπηατκ ἴθ. οτηἑτεἀ ἴῃ ατάσητῃ. Ρ. 74. 1. 



Ομ». Π. 86, 87, 88. 61 

συ. 'ἴπ 186 τοοῖ, δηὰ ποῖ ἃ πιθσθ Ουἱϊδβοθηί. ---- δὲ, ΘΙ Ρἢ. οὗὅὨ Σὲ πα 

Ἡοῦ. ΤῚΝ. ὙΠῖ8. ψογὰ ὌΧ! 18 186 ἰΓαπδγηυίαίίοη οὗ ἴΠ6 ΗΘ}. τ ἰηίο [Π68 

Ομδ]ά. 9; δὴ ὁοσούγτθηςα ποὶ ΥΘΓῪ υπΐτγοαιθηί. 

Τῆς τοδᾶογ τηϑῖ οὶ ΒΌΡΡΟΒΟ, [Παΐ 411 τ1Π6 ἔΟΌΓ ΤΠ ΟΠΆΤΟ 65 ΔΓῸ ΒΥτη ΡΟ] ΣΟ ἤογα 88 

οοξχ  εἰἰπφ δὰ οοπίομρογαηθοιξ, ὙΠ ΟῊ τῆς δηΔ] Ὀ᾽ονν 15 ρίνοη. Τῆς οχρίδηδιίίοη ἴῃ (Πα 

δοηποὶ 5ῃ0 5 Ρ ΔΙ Ηἶν, ταὶ ΤΟΥ ΔΤ βιιοσοκδίυθ. Βαϊ ᾿παβπιο ἢ Δ8. ΟἿδ ΑΥ̓ΠΑΘΙΥ τοηϊ 

ΟΥ̓́ΟΓ ἰηἴο δηοίπογ, ἰῃ τοσαϊαΥ Βα σορϑδίοῃ, {πὸ 1.850 θοσατης (ἢ 6 ἰομί οπδοηιδία ΔμΠἃ γϑρτό- 

ξοηίαίἰυε οὔ ἰῇο ψὨοϊο; δηὰ θη ἰὶ νὰ βιηἰτοπ, ἢ ἃ ΠΟΥ ΔΙ 86η56 4}} ρου βηοα ἴο0- 

ξεῖποσ. Οπα {πἰπρ δῃου ἃ ὉΘ Βροοία ἢν ποῖοα ἤοτο, νί2. τπη8ὲ δὴ οπὰ οὗ αἰ ᾿5 τηδάθ, 
ποπ τὸ ΑΠἢ Κίηχάοπι ὀοσὶπα ἴοὸ Ὀ6 δοὶ θρ. ὅὃ0 (6 ἰαχῦ: “ ὙΠΟΥ γογὰ σγυβῃεὰ αἱ 

οποε ΟΥ̓ αἰϊοσείδεν, (6 ἴτοη, οἶδγ," εἴς. Ὑ]ιοῖγ τσ ἀοαί γα] η 18 πηοβῖ στρ Δ}}γ ἀ46- 

βοτδοᾶ, ὈΥ τ[Π6 ϑυ Ὀϑοαυσηϊ ἱπιδρὸ οὗἉ σπα  ὈΪονγη αννδὺ Ὁγ τἰρ νἱπὰ, Νὸ ρ]ᾶςο, [Π6γδ- 
ἴοτο, ἰ6 οππά ἴοτ ἢ οπι. 

(36) ΤῊηΪ8 8 (6 ἀγοδπὶ; δηὰ (πο ἱπιογῃγοιδιίίοπ ἰπογοοῦ ψν}}} γα ποῦν ἀοοίαγα ὑδίογο 

τὰς Κίης. 

ὮΝ, 921. δπῖθὶ ἀσαῖη ἱποϊυ 65 ἢ18. σοταρϑηΐοηβ ἢ ΠΏ Β6]ὕ; ἴον 
(19 ϑεδῖαβ ἴο ὃ6 ἴΠ6 πιοδηΐηρ; οὗ (Π6 18[ ρίυν. Βεγθ.0 Ὅὴ ρζιγαϊίβ πια}δ8- 
ἰαΐἴσιις ᾿ἮΘ ΒΌΓΕΙΥ που ποὶ ΔΡΡΙΥ ἰο Ὠ! 256] Οἢ δὺς ἢ ἃπ οσοδδίοη ; δῃὰ 1ἰ 

νου] ἱΠΘΓοίογα βϑϑῖ (μδὲ Ὦ6 ΒρΡΘΆΚΒ οοπιηιπϊσαξίυέ, σοτηρ. ν8. 17, 18, 28, 
δῦοτα. 

(87) Του, Ο Κίηρ, δτὶ Κἰπρ οὔ Κίπρβ, οα σποπὶ ἴπς αοα οὗὨ ποάνοη ἢν Ὀοπίονγϑα 

ἀοπιϊπίοη, 5ἰτοηρστῃ, δηα ρονγοῦ ἀπὰ ρίονν. 

ΡΣ) 8686 ν΄. 81. --- 5... ἀπ, 11ν ἰο τολοπι οὗ ἴῃ6 24 ρ6Γβ., ἡ ΠΙΟἢ ὙΤΘ 

οΔηποί 80 ΘΟΧΡΓ688 ἴῃ ΕΠ σ ἢ, θὰΐ [Π6 56η86 οὗἩἨ ΝΠ] ἢ 1 ἤν ρίνϑη ἈΌΟΥΘ. 

Τῆς “π| οὗὨἁ ὁουγβα δεϊοησϑο ἴΠ6 3, δπὰ σίνοβ ἴο 1 ἃ γείαξίνθ 86 η86, 8]- 

ἱβουσῃ βαραγαϊθα ἐγ ἔγοπι ἰἱ. ---- πος, Νόπι. Ὀείοτα (Π6 γϑγ ἴον 1868 β8κθ 

οἵ εἴ ρἢ 5.8. ---- ΤΉ ΙΌΣ ὨουΠ8 ἐμαὶ ΌΠ]1ονν τ 8}} οὔ [Π8 ΘΠ]ρἢ. ότι, δηά 
ἴτοται (οἷς βρϑοῖῆς σηθδηΐηρ ἤθγα, ψ υ] ἃ οἰαίη ἀῃ αγίοῖο ἴῃ ἴΠ6 Ἡοῦτον ; 

982. 1. -- ΠΌΡ, 1} ὅ, σΟπλο5. ἴγοπθ ἘΣ, 8 ΗδὈτγαϊζίηρ ϑὸρο]αῖθ. 

ΤῊς ἵντὸ ἢγβὶ πουιβ ᾶγὰ ἀδυηάϊο, Ὀαϊ {Π6 Ἰαϑὲ ἔννο ᾿ιᾶν 6 Ἔϑ 6 ἢ ἃ (1). Ἔδπ6 
ὙΓΙΟΣ ΡΓΟΡΘΌΪ ἀοβίσηθα ἴὸ οουρὶα {Ππ6 πὶ ἃ8 ὉΠ 6 ΠΟΙΠΙΡΟΙΠ ---- δρέοπαϊά 
»Ῥοισεγ. ὙΠ ἤσιπποββ οἵ [δη}16] 15 οοηϑρίουοιβ Βοσθ. Ηδθ ἀοϑθβ ποὶ 

ἸΏΘΓΟΙΥ Ἀ5ΟΓΙΌ6 ΒΡ] Θ ΠΟΤ ἈΠ ΡΟΝΘΓ ἴο ὑπ65 Κη, ( Ιοἢ Β6. τσ! τν6}} 
ἄἀο), Ὀυὺ ΞοΟΙΘτ]Υ σογαϊη 15 δἰπι, ἰΠ δὶ 4}} {{}||8 18 ἀσα ἴο {π6 Οοα οΥ λδαυεη, 
Ὑ 00 15 ἠοῖ ΟὨΪΥ Ατηρ οΥ ἐΐπφϑ, Ὀὰϊ Εϊησ οὗ Βἷπι ΠΟ 18. ΘΥΘΥῪ ἄδγ βα]υἱθά 
Ὑὑπ|ἢ} (18. ρα {1|6. 

(38) Απηὰ Ὑῇογονοῦ ἄγος] (ἢ 6 ΞΟ οὗ τηοη, ἴῃ 6 Ὀοδβὶ οἵ τς δοϊᾷ, οὐ ἴῃς ἴον οἵ ἴδε 
αἷτ, ἰηῖο τὴ Υ μαηὰ δι ἢ σίναη [1πόπ|], ἀηὰ ταδᾶὰς ἴπ6 6 ταϊοῦ ΟΥ̓ΟΓ ἴβοπὶ αἷϊ; ἰμοα 

δι τἰΠδἱ μοδὰ οἵ ροϊὰ. 

ὙΤ533} τα}τ ἼΕΞ ἴῃ 118 ἰρσαὶ 86η86, ἐσλογουοτ. ΤΏ 53 18. δὴ ἰηίθηβῖνε 
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82 σβαρ. 11. 88. 

Π6ΓΘ, 88 π᾿ Ἢ ΞΡ 9, ν᾿ 8 δῦονε. Ουῦγ ΕἸρ] δ ποσὰ τσῤογευοτ' εχ- 
ῬΓΕ586Β [6 ἰάδα ὙΠ δυβηοἰοπῦ Ἔχϑοί 688. ---- ΠΝ.) ῬΘ Δ] Ῥαγί. οὐ πϑπ 

θυῖ (Π6 νονγε]β Ὀθ]οης ἴο ἴ86 ()οτῖ, Ἰγ1λ5, Ψ1ΠῚ} ἃ τον 016 Ὑοὐῆ. ΤΟ 

ἘΚ ἢ που] 6 Δρρτορτίαίοὶυ ροϊπιοδὰ ἼΠΝΗ, Πα (08 ψγιθη, 11 18 

ΒΙΡΙΥ ἃ Ηδθτγαϊζίηρ ἴοστπι (Π1Κ6 ὉΠΏΝ) ; πα ᾿παϑηηυο} 88 δὲ βίαπ8. ἤΘΓΘ 

80 ΓΙ ΘΠ, Δηα αἶδο ἴῃ 4: 82, 0: 20, 1ὺ ρροδῦβ {πὶ [Π6 Δίαβογοβ τα 

ὈδΘη ἴοο 8ο οἴου ἴο οοπίοστ {Π6 ἰοχὶ ἰο ἴῃ 6 ῥσοροῦ (δαὶ άθθ. 1 ῥγϑίοσ 

{π6 ΚΙ, 48 Ὀοὶπσ ΗΘ ταθο- ΟΠ] ας. --- ϑοπ3 ο πιθη, δοτηίμοη ἴῃ Ηδ- 

Ὀγσϑν ἴῸν πιδη, τηαπιζιπά, Ὀὰὶ τηογα ἰγοχαρηΐ 8.1}}} ἴῃ ΟΠ] άθο δπὰ ϑ'γτῖβο. 
-- τι, οοηδί. οὗὨ Γπηπ (μὲ-νἂ), ἴγοπι δ ἈΠ {0 ἔνε, ἤπα] δὲ Βοσα θεΐηρ μαϊ 

ἴον ἢ οὔ [π6 τοοὶ (ἢ 20. 1), [Π6 Καν ἴδ τδατηθᾶ ν ΒΘ ΓΘ [86 ἔδπι. ἰοσιηαῖῖνα 
π-- 15. 8466 .-“-- ΡΨ , ΘΙΏΡἢ. ἴογῃ οὗ “3, Ποία ; Ὀυϊ [8 ργοῦδοϊα σοοὶ 
(3 ὑπαηΐβ ζμἴ) βθθπιβ ἴο ἱπάϊοδία δἰμον ἀδδογί, οὐ (Π1Κ6 ἐρῆμος) δῇ τσ- 
οιυαιοα ρίασε, ᾿. 6. ἀθδιτὰ16 οὗὨἨ Πουδοβ, μοάρσοβ, οἷς. --- Ῥοιοὶ ὁ ἰλὲ αὖτ, 
δεηογῖο κα ῦπ. ὙΠαὺ 153 οἴϊθη ἀθϑίσηαίαβ {116 αὖγ, (Π6Γο οδη 6. ΠΟ 

ΤΑΟΓῸ ἀουδί, ἰμδη {πᾶὶ [Π6 Θογγοβροηαίπς ΗΘ. νογὰ 4068. --- Ιὴ ὭΣ Ξππ, 

[86 ἃ Ὀδθίοτθ ἴπΠ6 ποῦῃ σοῆνθυϑ [ἢ6 Δρργορτίαια β6πβ86, ἑηίο. ὙΠη6 Βαπά 

δταβρ8 δῃὰ ν16148. Τὸ ρυϊ Δηγτῃίιρ ἡπίο τξ, 18. ἴο σοταπηῖ ἴὲ ἴο 16 ἀϊ8- 
ΡΟΒΔ] οὗὁὨ {πΠ6 Ῥϑγβοηῆ ἴο ψβοπὶ {ῃΠ6 παηὰ Ὀ6]ΟΉ ΡΒ. --- ΠΡ ΣῚ, ΑΡἢ. ΠΝ 
Βυ 8, λαίδ πιαάο ἰλδο ἰο τιιῖϊθ. ΤῊ τοοί οὗἉ [ἢϊ5 τνογὰ ροϊηΐβ οὔἱ [ἢ 6 τηθ8η- 

ἱηρ οὗἨἁ διμίαη, ἷ. 6. ἸΘῸ ὙΠ} Ὑ- ΤΟγηλδίῖνθ. ---- Τη ὙἾΤΣΞΞ., 59. 18. ἃ ποι 
(τοοῦ 853) νυ τ ἃ βυβ ; Πϑῆςθ [Π6 Παρ. ἰοσία ἴῃ 5, 1}. οὐδοῦ ἐδ6 ἰοίαἰξζίῳ 
7 {ἤἄοη. ----- διλΣῚ τες (ῃΠ6. νοῦ ατί, 8 40. 1. 5111] 10 σΆΓΓΙ6Β 4. Κπά οὗ ἀ6- 

τηοηβίγαι να ἴοσοο πίῃ 1{, {Πκ ἐπὶ οὗ 6 Οσθοκ οὗτος, δη 15 Θαυϊνα]οηΐ 

ἴο ἔλοιι ατί ἰζδ6 νοῦν οὐ δαί δαπηῖο. ---- τυ ΟΡ. οὗ να ἴον ὥνα. ὙΠ6 
ἀρβογιριίοη ρίνθη ἴῃ {118 νοσβὸ οἵ [ῃ6 Θχίθηβιν ἀοηλϊπίοη οἵ ΝΕρυςῃδά- 

ὨΘΖΖΆΓ, 18 ΟΥ̓ σοῦγϑε ποῦ ἴο 6 ΠΟΥ ΠΥ υὐροα ; ΤῸΓ ἴῃ 8 Θουτί-οοΙρ] πιοηξ 

ΟΥ δἀάτοδββ, (Ὑ ΒΙΘἢ τηυϑί Ὀ6 50} 88 ποῖ ἴο σίνθ οἱἊοποθ), γο ολη ὄχϑοῖ 

ἰϊίογαὶ οχοραβιϑῦ [18 Ῥδὺ] ἰο Ὀ6 ἰαχοά ψἢ υἱἱοτίησ ἃ ΤΩ ]ξοῖηθ οοπι- 
ὈἸπχοπῖ, θη 6 δἀάγοββεβ Εἰ οϑίαβ συ τ [18 δ] {Π|6 κράτιστε ἢ Αοίδ 

2606: 28. ὙΤμαΐὶ (18 τηοῖ πο οὗἨ ἀδβογ δίηρ δχίθηβῖνθ ἀοσηϊπίοη τ᾽ 85 

ΘΟΠΏΟη ἰπ (6 ϑοιϊὶς ἀϊαϊοοία, 15 ονϊἀθηΐς τοὶ αδη. 1: 26. 5. 8: 

θ6---8, οορ. Ποῦ. 2: 7, 8, ἀπὰ Δεν. 27: 6. 28:14. Τα τστϑδᾶοῦ που]ὰ 

ΘΡΓ, 88 1 Δρργεῃδηᾷ {Π|Ὸ πηδίίογ, ᾿ἢ ἢθ 8Β)ιου]α διἰοιαρὶ ἴο ρον ἔγοτῃ {18 

σοζάοια ἀδαά, (αὶ ἴῃ6 ῬΑ νυ ]ο 8} ΘΠ ρῖγα ὑπᾶογ ΝΕΟΘΠΒἀΠΘΖΖΑΓ τὰ 8 

ΘΔΟίΌ ΠΥ ἰΔΓρΡῸΓ 8Π4 ΤΟΤΕ ΡΟΝΤΘΓΙᾺΙ] {Π8Π 8 ΠΥ οὗἩ (Π6 (ἢγϑθ 1Πδὶ ἔΟ]]ον θα, 

ΝΕΘΟΘΠΔἀΠ6ΖΖΆΓ 18 ρ᾽αοοά αἱ {Π6 ἀφαά, 'Ῥοοδυβ6 [868 ΒΥΤΏΌΟΪο ν]βίοη δεσίηξ 

ἢ ἢὰ ; δπὰ {π6 παία γα] πηοάδ οἵ ἀθβογιδίηρ ἴΠ6 ᾿Ἰτπηῆασα γγὰ8 ἴο Ὀδρίῃ 

ΜΠ} 1018 πηοϑὶ δ γ Κίηρ ρδτὶ --- ἐλε ἀδαά. ΤΊνο αϑϑιυπηρίϊοπ, {παὶ (6 ᾿ν} 1016 
18. ἃ ΠΊΕΓ6 γί ῆσα οὐὗὁἩ {Π6 Ὑτίογ, ὈΥ ΨΏΙΟὮ 6 τηλκο5 ΤΠ δηῖ61 ἢδίίον (86 

Κίηρ, ὉΥ ρίνίπρ Εἰπιὶ βο ἢ ἃ ργθίγθηοθ (Ὁ ἴῃ (δ]8 ἰρθῦ βοσλθ υἱϑν 10) 



σΒ.». Π. 839, 40. 68 

ΟΥ̓́ οἰ γβ, βθοηβ ἰο Ὁ6 ὃυϊ 11|-τιαίο δα ψῖιῃ (6 ὈοϊΪὰ δηᾶ 81 {Π} δηὰ 

[ϑαγὶθ58 σμδγδοίου οὗ (6 τηδη 88 δἰβθνν γα σοργοβϑοηίοα. Ζ7)ἐυογδιίῳ οἵ ραγίβ. 
ΔηΠ οἵἉ πιϑίδ]β, ἰη ἴη6 ργαβϑηΐ 6886, 8 ΓΘ β᾽[6 ᾿ῃ ΟΥΘΡ ἴἰο ἀφδδίρηδίθ υα- 

γίοίῃ οἵ ἀγηβθιῖθβ. Νὸ οοτῃραγίβοῃ οὗ {μθὶγ γθβρθοίνα Ἔχίθηϊ Οὐ 1 ροῦ- 

ἴΔῃ66 18 0 Ὁ6 τη846 ουὶ οὗ [8 ; ἴον, μ᾽αῖη γ, [Π6 ΨΥ 6 Ὁ 88 Ὠϊπη586]} χηδαθ 
86 οοιμραγίϑοη ἴῃ {Π6 βθαυθὶ ὈΥ ΘΧργθθδ ἰδῆσυδρθ --- ὨΤΊΟΥ (0 ἐΐθ68 ---- 

γε οὐον αἷΐ ἰλε εατίὰ --- πεϊσλίῳ αϑ ἔτοηπ τολτοὶ ογιδλοίδ ουενγίλῖησ. 

(39) Απά ἴον τος 811}Ὰ}} αὐῖξο δποίθποῦ ἀοιληίοῃ, ἸΠΟυΙΟΣ τὸ τἰἰϊπὸ; ἀπ ΔΠΟΙ ΟΣ 

(πιγά ἀοπιὶηίοι οὗἁἨ γᾶς, νν 16} ἘΠ 4}} γαϊσ οὐὸσ αἷὶ (6 ραγιῇ. 

53}, δι θὰ [Όγπὶ οὗὨ (Π6 ρσθρ.») ἔγοπι ὍΔ . τττ- 5 τος τη, ὃ 81. 1. --- 

ΠΝ, 86}. [Ὁγ ὕλσσν, 10. --τ ἘΣ ΝΣ, (16 ροϊπί8 Ὀαϊοης ἴἰο ἴΠ6 (61, σ΄ ξ. 

Τίνα Μίαβογ 65 γο)θοίοά (ῃ6 οιῃρῇ. ἴογιῃ, Ὀθοδυβα {Ππ  ὺ σοσαγἀθὰ {Π6 πνογὰ 

8ἃ8 αἀνεγδιαῖ; Ὀαὺῦ (Π6 ΜοΓὰ τηὴδγ Ὁδ ἴδηι.) ἀηὰ (6 Οὐ)δοίίοη ἴῃ 6 η νἸγι ΔΙ Ὺ 

οαᾶ8685. Τιδ ΚΟΥ 5μου]ὰ Ὀ6 τοϑᾶ ΣΝ. τ ΠΣῸ, [86 72 οὗ οοιηραζὶ- 

δ0η. Τῇ δοθοῦν ρογιίοη οὗ {πΠ6 ἴπαρο, ἴοὸ ψ ἰς ἢ {{Π|8 βθοοηᾷ ἀομηϊηίοη 

ΠΟΥ ΟϑρΟηἀ5, 15 ποὶ ἢ ΓῸ ἡδηθα; Ὀυϊ ἴῃ ταϑρθοὶ ἰο {16 ἐλέγα ἀοιμϊηίοη, 
ὅγαδς ἰδ ΒρΘοΙΠοα 88 {6 σογγοβροπαϊηρς βυπθοὶ, νν ΐο οὗὨἨ ΘοΘουτΒα ΒΒΟΥΒ 
(δι (πΠ6 τυῦῖ6Γ σου 68, ἴῃ δ οὐ τηϊπα, (6 βθοοηα ἀοπιϊηίοη 8 (ἢ 
οἰϊυετ, 566 ἷπ ν. 82. --- περ, ἤδη. οὗ ἼΒ τι, Ἰοστηθὰ ΠΠ|κ [Π6 βίδί. ΘΙ ΡΒ, 
ἴῃ ες, ΨἼΙ. ρ. 91. [π [818 ο886, ἴΐ ἀἰδι Πρ 868. 116 ὑπ ΒΘΓΘ ἔτοτα 

ἴδε βαπ|6 ψογὰ αθονα, ἀηα ἴδ 'ῃ Δρροβίιοη νΊ ἢ (Π6 Ἰαιῖ6 Γ᾽ στ. --- ᾿δείρη 

οὐεν αἷΐ ἐλό εατίἢ, δὴ. Ἔχργθββϑίοῃ ποὺ ἴο 6 ἰδ ἰζθη ἴῃ 8 ᾿6 τὰ] σθορταρ οὶ 
86η56, θαΐ 845 ἃ ΡΟΡΌΪΔΓ ΡἤΓΑΒ6, ἱπαϊοαιίησ' τνἱάθ απα ὑποοηίγο ἰΘα ἀοιμπᾶ- 
[ἴοη ; οορ. ἅδη. 41: δ4. 76γ. 84:1. 80: 28. ΕΖεκ. 22: 4. ῶ (ἤγοη. 86: 

28, ὙΠ ογα ΟΥτ8, Ἰὴ ἢΪδ- ργοοϊαπγδίίοη, 5αγ8 : “.ΧΑ}]} (86 Κιησάοπιβ οὗὨ [88 
οαγίῃ παι ἴ1η6 Τοτὰ ἀαοα οὗἩ ποανθὴ σίνθη υηΐο πη6. 80 [Κα 2: 1. 
Τὸ (815 {ἰγὰ ἀΥΠΘΒΘΙΥ 15 ἀβογ6 1 ἃ ]Δ6ν ἀομπηδίη {πᾶπ ἰοὸ (Π6 ργαςθάϊηρ 
9η6. ΤΕ βεοοπᾷ 18 ἀθβουϊ θα 8. Ἰπίδσιοῦ (ὁ 1ῃ6 ἢγβί, ΠῸ δϑθδ ; ψ 8116 
186 {π|γὰ 18 γβργεβθηϊθα 88 ἃ ἀοπιδίῃ οὗ (ῃ8 νἱάθεὶ θχίεηί. ὙΠαὶ ἀυπδβίυ 
18 γεργοβθηϊθα ὈΥ ἴΠ6 γαϑρϑοῖϊναε ρογίϊοηβ οὗὨἩ 1[Π6 δφοπῃηρουπά ΟὐοἸοβϑβιι5, ψῖ]}] 
δα ἃ δα )θοὶ οὗἉ Ἰηχυΐτγ ἴῃ [88 βϑεαμεὶ. 

(10) Απὰ ἃ ἐοατγ ἀοτηϊπίοι 5}|8}} δ6 βίτοην ἃ8 ἴσο; αἰ του ι ΟΥ 5. ΤΟ ΟΓΆΒἢ6Β 
δΔηἦ στ πάν ἴο ῥΡίοοοβ συ νυ Πρ --ο ον θὴ ἃ8 ἱτοη ΜΠ Οἢ ἀαβῆος ἴῃ ρίοσο5 --ς 41} [π 6686 Ὑ}}} 
τ: σγα ἢ δηᾶ ἀλϑὴ 'π Ρίθοθ5. 

553 Δρος. οἵ ΤΙΞΡΏ, 8. 81. 1. --- δ Σ 2 ,), {Ππ6 σόννο]8. θοϊοησ ἰο 186 
Θετὶ πΝΞΞ, ΜΠ ]Οἢ 15 (Π6 508] ΠΟΓΙΏΑΙ ἔοττη οὐ [86 ἔδιπι. ἴῃ πουπβ ψηῃ 
ἴδε ἐπάϊηρ α--, 6. δ. Ἴ53. Ιπβίβδα οὗ [ἢ ΠΟΙΊΤΠᾺ] ἔοττω, (ὑ}]οἢ Ομ δΏρο8 
86. Ἰαβὲ " Ἰηΐο δὲ ΒΘ δοσοββίοῃ 18 ΤΩ8 46), [πὸ ]0]1.4] Πα] θα τοίαϊῃβ 
(ἢ Κ)οάδ ἅπα], ἀπᾶ τηϑ κ 68 ἴΐ πιονδῦ]α. Οὐ ίὶοχί, ἰμοσθίογθ, βΒῃου]ᾶ Ὀ6 νυτίἵ- 
ἴξέῃ ΟΞΉΣᾺ ; 5668 Ρ. 960, υπάεν Νο. ΨἼΠ]. --- προ 18. δὴ δορί πο ρα λα γΙΥ 
ΔΡΡ] 1 8016 ἰο »ἀψείοαϊ βαγάπεε5, σοπιραοίηε85, δἰγεη φίλ, {κα τῃδὶ οὗ ἴτοη, 88 
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1Π6 ἰαχί πε τηαῖθβ. [{ 4068 ηοὶ ἀοβισηδίθ, ἴῃ γοβρθοΐ ἰο (Π6 ΤΟ ΓΙ ἀγηαβίγ, 
ἐϊ8 Ροίθῃου ὈΥ γϑάβοη οἵ πεπιδογα, Ὀυΐ 1[8 ΓΟ518.1658 ΘΠΘΓΡῪ 1η ἀ6Β ΣΟΥ Πρ. --- 

“Ἢ ΩΡ ΟΦ 15 ποῖ οαιτιϑαΐ ᾿ο ΓΘ, θυϊ 5 ΠΠΡῚῪ 7ιι8έ α5, αἰϊοσείλεν αδ, φειῖίε ἴεζο, 

εἰς. ; 566 οἢ Τ΄. 8 αὔονο, ἴου [Π6 ἴοτπι οὗ Ἔχ ργβββίοῃ. --- ὉΠ, ΑΡἢ. Ῥαγί. 

σὴ πι τοίδἰ δα ; ἰΠ6 ἰά6ὰ οὗ ογμδλιπηῷ 88 ῬΤΆΪΏ 18 ΟΓυΒῃΘα ἴῃ ἃ. τη}}}, 

Ποῖ 8. ἴῃ ΔρΡΡτορτγίαία τηεαπίηρ οἵ [Π18 πογά, 15. ΨΟΥῪ ρταρῃἢΐο. -- 

ΒΘ πι, Ῥαγί., σοπιπιῖποϊ ἴοὸ γϑάσοα ἴο βι}8]}} ρίθοββ, ογ σοηζμαϊέ ἴο Ὀγυΐβα ἴο 

Ρ΄δοθϑ, ΒΏΒΥΤΟΥ ὙὙ6}] τὸ (Π6 ΟΠ δ] θα ποσγά. ΟΥυσ συϊρδγ δπιαδὴ ΘΟΙΉ 68 ΥΟΤῪ 

ΘΧΔΟΙΪγ ἰὸ 1. 10 ΒΈσΥ 65 (ὁ ἱπόγθδϑθ ἴΠ6 ᾿ΠΙΘΠΒ}Υ οὗ (Π6 ἀοϑογρίίοη. ΤῺΘ 

οοΥγϑροπαϊηρ ογὰ 18 ΣΣ Δ ὅπ φππο, ΡΟ} οἵ ψ]ςἢ (ἔσο 55) δΓὰ 

ΠΟΆΓΪΥ ΞΥΠΟΠΥτΊουΒ5 ΜΝ} π΄. Εσέη ας ἵγοη ἰλαὶ ἀαδῆες ἐπι ρΐδσοες, τὰ- 

ΒΌΓΩΘΒ ΟΥΓ ΓΕρΟδίβ ἴῃ 6 ΠΟΙ ΆΓΊΒΟΠ ΔΙΤΘΘΟῪ ἱπ(ϊπηαί6α, ἴῸΓ [Π6 56 Κα οἵ ἱπι- 
ΡΓδαβίησ οἡ 186 τηϊπα οὗ {6 τϑρδάδν (ἢ 8 ̓γοῃ κα ΡΟ Υ οὗ (Π6 ἀγηδδίγ. 

-- ΣΝ ΤΣ, δοοογαΐησ ἰο (ἢ6 δοσθηίβ, θεἸοηρβ ἴο ΣᾺ. Βυὶ {Π 18 ΠιΔΓΒ ([16 

86η56 ἃ {Π|| σγδιητηαγ. Τὸ ν]δὲ δὴ ὙῈΝ γϑἰδίθ, ἸΡ βυςῖ ἃ οοπϑίγυοιοη 

ὍΘ δάορίοα ὃ ΑΒ {Ππ6 ἀροάοβὶ8 τηυϑβί Ὀορίη, {πΠογοίογθ, τυ 9, ν'6 τηϊρὶ 

Ἔχρϑοὶ ἈΠΟΙΠΟΓ 9 (65) Ξε 80 Ὀδίοσε ἴ{. Βυΐ (818 18 οἴβη Ἰεδ μηραργοβϑοά; 
ψ ἢ1ςἰὶ 15 ἐγεαυθηΐ εἶδ ἴῃ Ἡε γον. ὙΠῸ δβυδ]εςὶ οΥ̓ἩἨ ΚΠ ΤΩ 6. "29. 

ῬΞ 15. Ἄρβ. 8 ἔειῃ.. Εὐϊ. οὗἨ ῬΡῚ, δπὰ τ 15. Εϊ. Ῥρδ] οὔ Σϑὰ, Ὁ Ὀ6- 

οϑι86 {Π6 Ἢ Θχοϊυάθβ 116 Παρῆ. ἔοστίθ. 1η ἘΠρΊ Βη, (Π6 (ὮΤΘ6 νου 8. ΓΘ 
γ76}] γαργοβϑθηϊθα Ὀγ ογιβὴ, δηιαδὴ, πα αἀαδὴ (0 ρΐθε68. 

(41) Δηὰ ςἴποοθ οι βαννοεὶ τῆ ἴδοι δηὰ (ἢ 008, 8 ραγί οὗ τῆοτῃ ἴΠ6 οἷαγ Οὗ ΤΠ Ροῖ- 
ἴ6Γ δηἃὦ ἃ μετ οὗ τῃ6πὶ ἴγοπ. {πὸ ἀοπιϊπίοη 8}}8}} να ἀϊν!ἀ 64, αηὰ {Ππ6τὰ 5}}8}} Ὀς οὗ τὴ8 

ἤγτη Π 055 οὗἉ ἰὸς ἴῃ ἴἴ, ᾿παβιαιι}} α8 τῇου βανγοξῖ ἰγοῦ τϊηρσίοα 1 Ὴ (Π6 νυ 15 ἢ ΟἸΔΥ. 

ἜἜ ΞΞ ἼΞΝ, φιιοαὶ, δίποο ἰλαί, δεοαιιδ6 ἰλαί. ΠΟΤῚ. , Γι ραΓαρορίς, 2 βὶπρ. 

Ῥεβιί. .---- ἩἸΠΡ 2 ὑνῖσο, 1[Π6 νον 6]8 Ὀοΐηρ ἴον [6 ὍΘΗ ΠΣ») 866 οἢ Υ΄ 88 ; 

ἩΣΡῸ (80 {116 Καοιμίθ}.) θοΐῃρ; πιᾶβ6,, [Π86 Ῥαυποίαίοτβ μαν6 ομδηρθᾷ ἴ{ ἴο (μ8 
ἴθι. ἔγια. 80 8ἃ5 ἰὸ ἄρτθο ὙΠᾺ [6 ἀ504] σϑηᾶογ οὗ {Π|6 αηἰθοθάρηϊβ. Βαΐ 

ΠΊΔΥ ποΐ 53" πᾶν θόθη οὗ 1Π|6 οοτηηοη ροπᾶογ 9 1 80, [86 οἴδηρα ἰδ υπ- 

ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ. --- ΣΧ9., ΘΙ ρΡ81[1ς δι. Ῥατί, οὗ 5Χ9, υβεα ΠΕΓῈ 88 8Δἢ δβίγαοι 
πουη, ἐλαΐξ τολολ ἐξ δίαὖἧο, γγηι, ἴ. 6. δι Ὁ} γ, ΠΓΠΆΠ 658. --- 2 .2., ἀγσιΐα, 

το ῖίε εἶαψ, Βυς ἢ 858 Ροίί6σβ 186, δπᾶ 80 (ἢ ΒΌΠ) ἰὰ 16 πϑιηθα ἃθονθ 
οἷαν οΓ ἐλε ροίίογ. ΤΠ Ἰάθα πηυδὶ Ὁ6, (δύ [Π6. ΟἷδΥ ἰπ (86 ἴῆδσα νγ88 

πατάθποα ὈΥ ἤγο, οἰμβαγνηῖβα (6 [δοὶ αηᾷ Ἰαρβ οουἹὰ ὨΑγαΪῪ Ὀ6 Ἱπηαρὶ πο ἰο 
ΒΌΡΡοΟτγί [Π6 θοάγ οὗ (11ὲῈ (ὐοἰοδβυβ. θυΐ 811Π|}0 ν 88, θυ θη ἰὰ {Πδὲ σοηα!- 

[ἴοη, ἴἈΥ Ἰδγίοῦ ἴοὸ [Ππ᾿6 ἰσοη ἴῃ ροϊηΐ οὗ μα Γά 688 δηὰ ΗΓΙΏΠΕΒΒ, 

(42) Απὲ βίπος {{πἸ|ὸ ἴ068 οΥ̓ΤΠ 6 ἴσαι ΤΟΥ ΑΓΕ οὐ ἰτοὴ δηὰ ραγιὶν οὗἁ οἷαν, ἴῃ Ρδγὶ 

τα ἀοτϊηϊπίοη 51}18}} Ὀ6 βίγοῃσ, ἀπα ἴῃ γρατγὶ ἰδ 8|1}}} μῸ ὈγΠ]6. 

ἸΠ 8δ.5. ΑΌΟΥΘ. --- ΣΙ 12.) 566 οἢ 1: 2 αὔογθδ. --- ΠΙᾺ ἴαπι. (Ὁ ἴῸτ 186 

Ηδῦὺ. ὦ), δρύξἶο, ἡγταδίο, '. 6. (πδὺ ν᾿ ΒΟ. δ Ὀ6 ΘΆΒΙΥ Ὀγοίκθη οὗ βορδσαίϑα. 
ΤΠΘΓΘ 18. 8 ΟΙθαγ ᾿ηἰϊπγαίίοη, ἰη {Π6568 Ἰδὲ ὑνγο γ σβθϑ, (μδΐ (88 ἔουσί ἀγ- 
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ΑΘ 18 οὗ αυϊί6 4 ἀϊβογθηὶ οοπιρ σίου ἔγοπι (6 οὐμβοῦ ἴσο. ΤῈ 
ὀγίμἷο ἀπὰ 16 δίγοησ 4} 6 Τδοτημ!ηρίοα ἴῃ ᾿. Βαϊ ποῖ πη ΓΟ ΪΎ [Π18. [1π 
ἀεβογι δίῃ [ῃ6 δοοοπὰ ἀγπδβίυ ρους, ποῖ ᾿ποα 468 (ῃ6 Ὀγαδβὺ ΔΠ ἃ ΔΣΤΆΒ, 
ποίην 18 βαϊἃ οὐ τηδᾶάβ οὔ {μ6 ἤμσεγς αἰϊδοῃοᾶ ἰο [Π6 μβδπᾶβ, θθοδυβθ ὯὨῸ 

ΒΡΘΟΪΑ] 8 σῃἸ ΠΟΔΠΟΥ ἷ8 ἀδδιρτιοα ἰο δ6 σίνοη ἰο θῶ. Βυΐ }ιεγβ [Π6 ἐο68 
ἅΓ6 {πνΐο6 τηοπίοηδα δαραγαίο Υ ἔγοτα {π6 ἴδοί, (νβ. 41,42). Ων 1μ,εἱ 

186 τοδᾶογ ἰΌγη ἰο σἤδΡ. Υἱῖ, ΤΠΘΓΟ 15 Ἀποίπ ον υ]βίοῃ οὔ (686 ἴουῦ τη οπαγο ἢ- 

68 τη οἢ τοῦτα [11] ἀπὰ οχρ]!οὶϊξ [μ8η (ἢ 6 ̓Γαβθηΐ οπ6, δηα ἢ6 Μ|}} [Π6 ΓΘ 

βηά ἐδη λογῆς οἵ ἴῃ ἔουγί ἢ Ὀδαβὶ (ν8. 7, 20), ἀἰδιϊ ρυ ϑῃοα ἴῃ (Π6 ΒΒ8ΙῺΘ 
ΜΆΥ, ὙΠ ΠΊΟΝ ἈΓῸ Ἔχρ] δἰπϑά Ὁ [π6 δηρο]-Π οσρσθίον (7:24) 88 τιθδηϊηρ ἐθπ 

ἔΐησε, --- ἴδῃ ὮΟ 8.Ὸ ἰὸ ργεοθαῖδ ἴῃ 6 11{{|6 ἤοτῃ (ν8. 8, 20, 24), τι Βὶςἢ, θ6- 

γοπὰ 411 ΓΕΘΒΟΠΘΒΙ6 ἀουδί, Ξγταδο 1 Ζ68 Απιμίοομυβ ΕΡίρἤαποβ. ΤΉ ἐθη ἐθθ8, 
ἰη [ῃ6 ραββαρθ Ὀδίογο υ8, ῬΑ Υ οἵ ἰγοὴ δηὰ ῬΑΓΠΥ οἵ οἶαγ, Δρρθδσ, [ῃ6γ8- 
ἴογβ ἰο ἀθδί ζῃπδίθ, ἰῃ ἃ δρϑοῖδὶ ΤΏΒΠΠΟΣ, {Π6 ἴθ Κὶπρϑ ΨῈΟ ργθοθάβ {π6 Κίηρ 

ΒΥ. 80 1Ζοα ὈΥ 186 1{Π|16 Βοτῃ, μοβ6 σεῖρη δηῃὰ ομδγδοίογ Θοστ βροπα Ὑ6]}} 
πὶ [Π6 ΒΥτ 0] οΟὔΠ6 ἴσο δηὰ [16 οἷδὺ. Βαυΐ (ἢ ἴθῃ Κίηρβ, δ μουρῇ οηΐβ- 

ΤΩΔ ΓΟ ΠΥ ἸΏ πηαἰ6α, ἀγα ποΐ ἤθγα Ὀγουρῆϊ ἰο Ξρ6018] νἱδνν, ΠΟΙ 18. ΔΎ ΠΙηρ᾽ 
ἰοτα βϑαϊὰ οὗ [Π6 ἰὐέέές ἄοσι. Ὀλνοσβα ἵπ [86 τηοάθ οὗ γεργοβοηίδίίοῃ, Ὀαΐ 
ποὶ ἴῃ 8 5814] τη θδῃΐηρ, 18 θδη. 8: ὃ---12. Βυΐ να 88}|4}} ἤπὰ δβδοῖηδ [ὩΣ- 

[Ὦ6Γ ἘΠαγβοίου δι]. 8 οὐ {18 ΟΥ̓ΠΑΒΙΥ ἴῃ [Π6 παχί Υ6 186; ἴο ψ ἘΙΟΝ Ὑ͵76 ΠΟῪ 

ΘΟΠΠ6. 

(43) ϑίποθ ἴοι δανγοϑὶ ἰγοὴ τηϊηρ]οα π΄ τη6 ἩΥ ΠἸΞἢ ΟἿΑΥ, ([ΠῸ ν 51}4}} Ἰπἰοστη ἢ ρ]6 

ἘΠ} τλ6 βορὰ οὗ πιοῃ, Ὀαϊ ([Π6Υ 5}|4}} ποῖ οἴσανο τοροῖποῦ {18 1 {Ππδῖ, 666 1 σνΘ ἢ 88 
Ἰγοῦ ὁδηποῖ πιϊηρὶο "ἢ ΟἸΔΥ. 

ϑῖποο ἰΐοι ξαιοοεξί, εἰς. Τὶ ἀο68 ποὶ βθϑῖχ (ὁ ἤν Ὀδθθη 4] ποίϊςοά ὈΥ͂ 
ἸπΘΓΡγοίοσβ ἤθσο, ἰμαὶ ν. 48. 186 οοὐτάϊηδίβ τυ ν8. 41, 42, νι] ἢ οοτὰ- 

Ὅ6ης6 ΜΠ (86 β8π|6 Ἔχργεβδίοθ. ὙΤμδὶ [μ6 1 οἵἁὨ σοππεοίίοῃ 18 ομηἱαὰ, 

'δ 416 παβυ8] ἴῃ [8 ΒΟΟΚ, 88 δγεδυ γοπιασκοά. ΤῊΘ ρτουπά οὔ δυο} δὴ 
ΔΙΤΔΠΡΘΠΊΘΗΐ ΤΩΔῪ Ὁδ ΘΆ5}}Υ Θχρίαἰ πο. 3. 41, 42 Ὄχρ]αΐϊη (Π8 πιηϊχίυγο οὗ 
186 ἰγοὴ δῃά οἶδύ, ἃ8 βυγω Ζίηρ' Δ δηρῖγο Ὑ ΒΊΟΝ ἰ8. ΟῚ πο κΚ δηᾶ 
βίΓΟῊ β, 1. 6. ἢ88 5Β0Πη6 ὙΘΔΪς Ροΐῃίβ Δ ΒοΠ16 βίγοηρ οη68. Εν] θη} (86 
τηϊχίυτα οὗἁὨ ἴσοῃ δηᾷ οἶδ ἴῃ ἴΠ6 ἴδαϊ δηᾷ ἰοββϑ, ἰηἀοαίθ5 {πὶ [Π6 οΟ]Ο5888] 
ἰθρσο 888 Ὀαΐ 4 ἴγϑ]] βυρροτί. Ασοογαϊηρ!]γ ἤθη {Π6 βίοπθ ἴγοζῃ {86 - 
ἸΟὈΠΙἈΪΠ 5|1168 (ἢ 6 ἔδεί, (ἢ 8 τ ΠΟ]6 ἰτηδρθ [8}]8 πα 18 σγυβῃοα ἴο ρον θυ. 
Βαϊ ποτα (ν. 43) [88 ποίασέμγο οὗ (Π6 ἰγοὴ πα οἶδῪ ἰβ γθργεβεπίοα 88 βυ1ὴ- 
δΟ]Ισίηρ' ποῖ μ 6 Γ σοτηδσ 8 Ὁ]6 οπαγαοίογίβεῖς οὗ (86 ἀΥ̓ΠΘΒΙΥ ἴῃ υδβίίοη, νἱΖ. 
ἴδε ἱπιοτταϊχίογα οὗ {π6 ρδγίγ-οοΐβ οὔ 1Π6 ἔθατίἢ ἀγπαβίυ ὈΥ πηϑγγίδρο, 
ἴῃ ογάδγ ἴο ὑγογηοίο {μοὶ τοβρθοίδνο ἀββίρτιβ, ἀπ αἰβο {Π6 [ἈἸΙυτὸ οὐ [Π 686 
ἉΙΓΔΏΘΘΤΩΘΏ8 10 ΒΟΓΟΙΏΡ ΙΒ (ἢ 6 6ηα ρῥτοροβθά. ΤῊΪΒ οἰγουμηβίδησα 18 80 
ΡΘΟΌΪΑΡ τότ 115 ἡδίωζο, [μδέ ομ6 δἱ ἢσβί ᾿ψοη 618 ὑπαὶ Βα ἢ 8 τηδίίοσ δβουϊᾶ 

65 
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δ6 ᾿Ἰπἰγοδαςαᾷ, ἴῃ ογᾶδν ἰο σπαγδοίου!ζα ἃ ἀὙπαβίγ. [10 ἱτρ}1685, οὗἨ σΟΌΓΕΘ, 

ἐμαὶ {πΠατΘ ῬΟΥΘ ΒΥ ΓᾺ] οἰ οἶβ πὸ ποροιἰαἰοα ἸΠΓΟΙΤΏΔΙΓΙΔΡΟΒ ; (ῸΓ (86 

τΑΔ ΓΙ 6 Οὗ ἃ βἰηρὶα γοϊρῃίηρ ὈΓΪΠο6 Υ1 ΠῚ ΒΟΙῺΘ οὔδ, ΟΥ ΔΏΥ ΟΠ6, ἰδ εὐ 0 ἢ 

80 ΟΥΟΙΏΔΓΥ οΟἰγουτηδίδηςο, {παΐ ἴθ γο νου] Ὀ6 ποίμϊηρ ἀἸδι] σιν 6 ΟΥ̓ σπαΓ- 

δοίοτβεῖς ἰῃ ἃ 5γ1ηθο] οἵ 1. [1 4150 ᾿τωρ] 165, (μδὺ 116 (86 οδ])εοὶ οὗ βδυς ἢ 

ΔΙ] η 68 88 ἁηΐοη, ΟΥ̓ δἱ ἰϑαϑί ἃ ἀδθβίσῃ (ὁ Ὀσίηρ δρουϊ ἃ ρεδοθδθ]α βίαϊθ 

οὗ {ἴηρδ, ὑῃδὶ οὈ)θοὶ γγᾺ5 'ἴπ ἃ ῬΘΟΌΪΙΔΥ ΣΩΔΠΠΟΙ ἀοίδαϊθα. Βαϊ (ἢ δοϊα- 
τἰοη οἵ βιιοἷι 8η δηϊρτηδίϊς] βγσηῦοὶ 1 ψου]ὰ Ὀ6 αἸΒΊςΪ ἴο τηδ Κα ουἱ, Βδαά 
ποί [86 ἩΓΊΟΓ ὨΪπλ56}} δυρσοδίθα ᾿ὑ 1 Δποί 6 Ὁ δἰπηοϑὶ ἰδίου Δ} Υ σταρῖς 

ΡΓοά!οιΙοη τοβρθοίϊησ (1.6 ἰουγί ἀομλ πο ἴῃ σοἤδρ. χὶ. 6, 7, δῃὰ 17. 

ΟΒδρ. νἱῖ. δηὰ υἱἱἱ, τ πιο Ὀτίηρ Ὀοίογα ἃ8 [86 ΤΟυΓίἢ ἀγηαϑίυ, ἀπά ραγιςα- 
ἰαυγ οπο οἵ 1μ6 τηοβὲ ζουτη! ἀ8]6 διμοπρ (μ6 ομϊοΐβ οὗ 11, ομλλῦ ᾿πά δορὰ 81}} 
τοίδγθησα ἰο [86 ρϑου Ἀγ  Ὑ πον ἰπ αοβίίοη. Βαΐ οΠδρ. χὶ, 88 )ιυϑὲ τϑίδσ- 
Το ἰο Ρουθ, ρίνϑβ 8 δὴ ΔΠ}Ρ0Ρ1]6 νἱ ον οὗ ναὶ 18 τηθδηῖ. Τμδὶ θο ἢ (819 

δπἀ (Π6 ρῬαβϑᾶρα ὈΘίΌΓα ὺ8 Ὀοϊοηρ ἴο [86 βϑῖηθ δυὐϑηΐδ, δῃα ἰο 10:6 βϑὴδ 

ἀγπαϑίυ, Ποὺ οηθ, 1 {ΠΠ]η|Κ, οδ ἢ ΓΘΔΞΟΠΔΌΪΥ 68]] 1 αι Θβίϊοῃ [ῸΓ 8 τιοτηθηῖ. 

ΤΠ6 παίυγα οὗ (ἢ 6888 18 80 ΘΓ ΓΟΙΥ δεῖ φοπογὶδ, ([ῃδὺ [16 οὐϊποϊάθηςα οὗ 
ΒΥΤΩΡΟΙ δηά δυὐθηΐβ ἴῃ Ῥοίἢ ΟΠΔΡίουΒ 18 οοηοὶαδβῖναθ. Βυΐ (86 λύείογίοαΐ 
ἴδοι5. σοηπηθοίθα ἢ} (Π6 Π]υ δ γαίίοη οὗἁὨ 1818, τηυϑί Ὀ6 τοϑοσυ θά ἴου ἃ ἔ]]ῸσΣ 

δοοουηὶ οὗὨ {118 Σϑι 6 Σ ἰῃ γϑιηδγκδ οἡ οἷ. χὶ. 0, 7,17. 

ΞΣῸ, Ῥαγί. ρββ8. οὗ Ῥϑε], 15 μεσ βυυ ϑιυε4 ᾿πδίαδα οὗἩ (86 ΠΣ ἴῃ 

πὸ ργθοθαϊῃρ ἡ τΒ68. [{ 18 ΡγΓΟΌΘΔΌΪΥ δἀορίοα ἢοΓθ, Ὀδοδι86 1ἰ 18 ποοαθᾷ 

ἴῃ {Π6 ποχὶ οἶδι86 ἴο ἀδδίρῃαίθ ὑπέογηη σίϊηφ ΟΥ̓ ΤΩΔΥΓΙΔΡΘΒ. ---- ΠΊΣΩ» 

Ῥατί. οὗ ΠΠρδεὶ ; ἴπ6 πηρ] 64 Βα )6οεΐ ποτα 18 (η6 ἀἰυταφα ΕἸηρθ. --- τπὸ ὮΝ 

Ἵπο, 8566 οη γ΄. 20 ΔΡΟΥΘ. --- }δν οὐ εσἱίλ ἐλ6 86εἋ 97 πιϑῃ ; {115 Ἰαϑβὶ ΝΕ 
δ66( οΥ πιθη, ἴῃ: 1 ὅδ). 1: 11, Ἰη 688 ΒΙ ΠΊΡΙΥ ἃ πιαΐθ. Βυΐ (18 σρου]ὰ ποῖ 
τΏ8 6 [86 ταααϊδὶία Β6η86 ἤθγθ. ΤῊ ψογὰ 51 4180 6 8}8 γαπεῖΐῳ, οὔϑρτίπρ, 

αἀοβοοπαάαηίδ ; ΜὨΙΟἢ Ηἰ8. Μ}6}} ΠΟΓο, νυἱΖ. ἐΐον δἠαϊϊ ἱπίογπιῖπισίθ ὅψ οὐ ἦι ἰδς 
ισᾶν ο 7απιϊΐψ αἰϊαποοβ. Ὀπῶϑνχ ΒΕΥΨ6Β ΤΔΘΓΕΙΥ (0 5ῃον, {μαὐ {μ6 1ΠΠΘ γα] 
8606 οΟὗἩἨὨ Ὁ 15 ποὶ ἰο Ὀ8 ᾿βουρῆς οἷ. --- 5353, Ῥαγί. Ῥϑδὶ ; ἴοσ {Π|6 οοπλ- 

ΤΩΘΠίατΥ, 866 8η. 11:0, 7,17. Τῇδ ἀαδβίρῃ οὗ }ισοίζοι ΟΥ ππῖοη, ἴθ ἃ 
ΡΟΙ ΕΠ ΑΙ] ροΐπηί οὗἉ γίθνν, 18. ΠΟΙ ἐτυβίγαίθα ἢ ἸΞῚ ΝΡ ---- ΟΠ ΓῸΣ ΓΟ) 0ὺπ6 
εοτι ἰδ οἰδογ, οὐ 11ϊ. ἐλὲ5 εὐὐίλ ἐδλαΐ, Μ ΪΟΝ 15 (Π6 ΟὨΪΥ ΜᾺΥ ἷπ ποῖ (86 

ΟΠ] άθο σῇ ἜΧΡΓ688 {π6 Ἰάθ8 σοηίδϊποα ἴῃ 186 8Γβί Υ υδΊ η. ---- ΝΡ) δοσδ, 
866 ποισ, ΟἈἸ]Ώρ 1816 ΒραΘοαὶ δἰἰθητοη οὗ [Π6 ΓΟΔάΘΓ ἴο {ἰ|᾿6 ἔαςεΐ, (μδὶ ἀϊδαρ- 

Ροϊπίρα 4118 Π 668 ὈΥ̓͂ ΤΔΑΓΓΙΆσ6 ΓΘ 450 ΒΥ} 0}1Ζοα Ὀγ ἐλδ πιϊχίμγο οὗ ἐδε 
ἔγοπ ἀπά οἷαῃ, ἃ8. ὙὙ6}} ἃ8. ἃ τηϊχϑᾶᾷ οοηβιτίοη οὗὁἨ ἁννθακηθβ8 δῃηὰ βίγθηρίῃ, 

ΜΓ Ὠ 16} μδά δἰγοδαν θθθη ἀσβουθοα. ΑἸΙοροίμογ οὗ {Π6 6 ῃδίυγ ἰ5 (86 

ΒΥ ΤΏ 0] οὗ ἴῃ Ὀδαβὶ (Αρος. 17: ὃ, 3,10), γ᾿ ΠΙοῃ Πᾶ5 δόυεπ ἀοαάς (ν. 8). 

ΤὮ656 Ἰπαϊοξίς, Ηγβί, Κ βανϑὴ τηοαηίβιη8," [οὗ Βοτη6] ; {᾿6η, “ δαύϑῃ Κίημβ, 
(ν8. 9, 10). [πη οἰβοῦ ψογάβ, ἃ βρη: βοδηξ ΒΥΓΑΌΟΙ] ΙΏΔΥ δ ὑδρἃ [Ὁ ΙοΓΘ 
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ἴδῃ οΏ6 ΡΌΓΡΟΒΟ ; Ὀὰΐ ψΏΘη ἴξ ἰβ δο, (Π6 τυγῖίοΓ ΑἸ ΜΨΆΥΒ (ΔΚ 68 σΆΓΘ, ἴῸΣ [86 
888 οἵ ρογβρίου τυ, δηα ἴῃ ογάογ (0 δἰὰ {Π6 γβϑᾶβσ, ἰο ἀβθοϊάγα δὲ ἢ6 θι- 
Ρἰογϑ ἰ ἴῃ {ῃ18 γΔΥ. δ'Ὸ ἴῃ [Π6 6866 ὈεΐοΓΘ 8. 

(44) Απά ἴῃ ἴῃ6 ἀαν5 οὗὨ 1πο56 Κίηρβ, τη. αοἀ οὗ Βοανθῃ 5}}4}} βεῖ ὍΡ ἃ κίῃρᾶοτη, 
πθ ἢ Δ}}8}1 ΠΕΥΘΓ δα ἀοδίτογοάα, δηὰ ἃ ἀοτῃηϊηϊοι {{π᾿81 5118} ηοῦ ὕ6 Ἰοῖς ἴο δῃοι οΥ Ρ60- 
Ῥὶο. [ὲ 58}48]} οὐπβὴ δηὰ Ὀγίησ ἴο δὴ δπὰ αἷ] τποβς Κιἰπυάοχῃβ: Ὀπϊ (5617 51}}4}} βἰδηὰᾶ 

ἴογ ὄυϑυ. 

7Τῆοδο ἀΐποϑε τασδὶ οὗ οουσγβο τϑϑῃ ἴΠ6 Κίηρβ (παι Ὀϑοηρ' ἰο (86 ἑουτί ἢ 
ἀγηδβίγ, Αἰ μΒουρὴ ἸΘῪ πᾶνο ποὺ (8 [ἌΓ ὈδΘΩ ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ πδηγχοά, Ὀυΐ 

ΟὨΪΥ ὈΥ ἱπιρ] σαι θη. 10 15 τοί ἴο 6 Ἰἰγηϊ θα, 48 1 Ἀρρσθῃθηᾷ (Π6 πηδίίοσ, 

ἸΏΘΓΟΪΥ ἰο {πΠ6 Κίηρϑ σγῆο οοπίγδοὶ 4}1|8ης68, θὰ 18 ἀΘβι τα (0 ΘΟΙΏΡΓΊΒΘ 
ἴδε Κίησβ δἱ ἰἸαγρα ὑῃο τεῖσῃ ἀυγίηρ (Π6 ἀγηδβίυ. --- ΤΠΘ ρἤγαβο ἸἸἾ 
ὶδ ἃ ΒΘΏΘΓΑΪ ὁπ6, δη ποῖ οἵ βροοϊῆς ᾿ϊτηϊαἰΐοη ΚΘ 1Π6 ταῖς ἡμέραις ἐκεί- 
ψαις οἵ 16 Ν.. Τδβϑι. ΕὙοΐὰ [Π6 παίυσα δηᾶ ογάογ οὔ 41] 16 ργεοθαΐηρσ 
68368, (58 ΗΔᾺ Κίηράοιῃ 18 ἰο Ὀ6 διοοοδδῖυα, ποὶ οοοίδηθουβΒ. 118. 1η86- 
ϑί γι οἴ] 6 αηἃ ᾿πηπγαΐ 016 Κἰηράοτῃ 15 ἰο δ6 Ὀ0}}} οα [86 τυ ΐη8. οὗ 411} (86 
Οἴ ΕΓΒ ; Δ 80 1ἱ 18 ἀδβου θα 48 ογμδλίπο πὰ πιαλίπ αὐ ἐπα ὁ ἰλέπι. 
ΤΙ ὀχρίαπαίΐοη ἀρτθοβ τἱὮ ([Π6 δοοουπὶ οὗἨ ἴῃ68 ΒΥπ|Ρ0], ν8. 84, 8ὅ. 

Τῆογα [86 βίομϑ ουΐ ουΐ οὗ [π6 τηουπίδίη δηηΪ65 {π6 ἴδει οἵ ἴγοῃ δηά οἶδυ, 
δηὰ (ῃ8 ὙΠΟ] ἱπηᾶρα [118 δηᾷ ἰβ ἀιβῃθά ἰο ρίβοεβ. ὙῈῈ6 ΒΥΤΑΡΟΙ ἰδ ρ6Γ- 

ἴδον οοηστυουβ. ΑἹ] (Π6 ΟΣ οἰπρίγεβ ΓΘ βυπιθ 0} 1ΖΘ ἃ ὈΥ οη6 ἃπὰ (ἢ 6 
ΒΔΠΠῚ6 ηᾶρ σοηηθοίοα ἱορείῃογσ. ὙΠ6α (Π6 ἔδει {πογείοσς (δὶ βυρροτί 
(815 ἱλᾶρθ 8.6 ογυΒ 64, (Π6η {8118 [η6 ΠΟῸ]6 (ΟΟ]οββιιβ, ἃ8 ἃ τηδίίον οὗ 

ὁουτθο. Βαϊ 88 ἃ τῃηδίίογ οὔ λίβίογιοαῖ ζαοί, [πη 6 ΘταρὶγΓο8 γοργοβθηβα Υ (88 
ΠΑ ΘΟ ἈΓΘ Βοοδββῖνθ, απα πχυδὶ Ὀ6 850 οοπϑιἀογαᾶ ; δηὰ ᾿πμαθϑα (ΠΟῪ ἃτ6 50 

τεργοβθηϊθα Ὀγ Πδῃϊο] ἴῃ ἢΪ8 ἰῃογρσοίδιίοη οὔ [16 βυταθοὶ. [Ιη (88 ρῥτγαβθηΐ 
γΕΓβ6, (ἢ 6 τΓΙΟΤ ἢΔ8 ΠΊΘΓΟΙΥ ΤὉ]Πον δα ουὐ [Π6 Βγηῦο], ἴῃ 1.18 ΘΧΡΙΘΉΔΙΙΟΏΒ ; 

δηὰ ὙΠδὺ Π6 ΒΆΥΒ8, 1 δι γι οαἿγ υτσοὰ πῃ] Βοὰΐ ΔΗΥ τοΐθγοποε (ο (Π8 παίαγο οὗ 
ἴῃ. 5γαθοὶ, σουἹὰ ἱπηρὶγ (μ6 σοπίοπιρογαποοιβ οχὶβίθησα οὗ 411 (ῃ6 ἴουγ 
ἸΏΟΠΑΓΟΝ 65, ἤθη (Π6 ΗΠ ΘΟΠΊΠΘΏσ68 118 οουτβθ. Ὑδὶ 88 (8 ψοῦ]Ἱά 

Δ οσοίμοΓ ἀΐδαρστοο ἢ ἢ (86 δοίυα] παίαγο οὐἨ [ῃ6 οβ86, δῃηὰ ψ ἢ (Π6 δὰ- 

(δοτ᾿8 οὐ Γαργθβοπίδίίοη οὗ (6 πηαίίον 1π ΟἴΠΘΓ ραββαρθϑ, γ͵1ὲ οδπποί [ῸΓ 

ἃ τηοϊηθηΐ Βοδἰϊϑίθ ἰ0 58γ, ἰμδὶ ἤθη [Π6 ΤΟΣ ἀΥ̓ΠΑΒΙΥ 18 οΓυΒΠ6α, ΝΟΣ 

τὶ 0 ΔΙΠΥ ΘοταργΙβοα 411 (86 οἰ 6γβ, (μθ 16 τι 8016 ἃγΘ γοργεβθηϊβα 88 θ6- 

ἴῃς ογυδο ἃ, [ΙῈ 18 ποῖ ΠΘΟΘΒΘΆΓΥ, ΠΠΟΤΘΟΥ ΘΓ, ἰ0 ΒΌΡΡΟΒΟ ([18 οΥΓυΒὨΐησ ἴο 
ἴδε ραοθ, αῇτευ (Π6 {ἴθ ψ ῃθη (Π6 ΑΠΝ Κιησάοπι μ8ἀ δου} Ὀεραη. 1 
ἹΠἸΟΟΚ ΡΙαο 6 88 θθΐπρ' ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἰἴ0 »γέρατγε ἴου [88 οοτηΐηρ᾽ ΟΥ ὈΒΠΘτίηρ, ἴῃ 
οἵ τῆς ΒΛ Κίπράοπι, [μ6ῃ ΐ τηδγ νγ6}1 θ6 βαἰὰ (δὶ (15 Κίηραοπι οοοαβίοηοᾶ 
1Π6 οτυβδίησ. [1 8 ἐπουσῆ, ἐμαί Ὀοΐογα ἴπ6 ΒΓ ἀγπαβϑιυ θθοοπιο5 δοίυ- 

ΑἸ Θβ 80] 1564, [Π6 ΟΙΒΕΙ ρτθοθάϊηρ; ἀυπαβίϊθβ ἈτΘ ΠῸ τῇοΓ6. ΤῊΪΒβ ἰδϑὲ 

αἰγουπηδίδῃςα 5Θ6Π18 ΨΘΙῪ Αἰ ΠΪΥ ἴο Ορροβδ (86 ἰάθα {πδὲ [μ6 Τβοηιαπ ἀοταῖ- 
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πϑίϊοη οοηδβίϊ 68 {πΠ6 ἐουΓίἢ ΟΥ̓ΠΑΒΙΥ ; ἴῸὸν [818 Πδᾶ ποΐ γοδοδθα 118 δοῖῃβ 

σθθη ΟἸ ΙΒ ΔΉ Ὑ γ͵)88 688} 18}66., --- ῬΣπθτι, ΓΠΉΡΒΕΙ. --- ΡΟ, Εὐξ, 

ΠῚ Ώρδ6] οἵ Ῥϑβυ, Ὦ ἰγδηβροββά, ρ. 40. ὅ.θ ; ἕογ Ηΐγβα ἴῃ 3, 5866 "Ὁ. 49. 2. 

-- ὩθῚ, Εὐὺς Αρῇ. οὗ Ὡ)Ό, ρ. θ7, ἴορ. --α ΡΘΡΌ, Ρ. 92. Ῥαγ. Α. ς. 

(45) Ιπαβυιςοἢ 68 ἴῆου δαινοβῖ, {παῖ ἔγοτη [Π6 τηου πα ἃ δίομο ψ͵δ5 σπΐ ουἱ ὙὑγιὩ- 

ουαὐ Παηάβ, απὰ ογυξῃοά τῃ6 ἴγοῃ, Ὀγαξβ, οἶδ , δἰ]τον, δπά ρο]ϊᾶ, της στγεδὲ αοά Βδίῃ 

τηδάθ Κπονη τὸ ἴπ6 Κρ νἢδὶ 50 .4}} ὕῦ6 ΠΟΓΘ δ οΓ ; 116 ἀγθᾶπι ΤἸΩΟΓΘΟΥ͂ΘΙ 8 ΟΟΓΙΔΙΏ, 

δηὰ 86 ἰηἰογρτγοίδιίοη ἰπογοοῦ ΓἈ}Π|{π]. 

ὙΠ ΞΡ 9 ΠΕΙῸ τες " ἴῃ Ὑ8. 41, 48; ΟΠΪΥ ΤῆΟΓΘ ᾿ἱπίθηβῖγ ἴῃ ἴόττη. --- 
ἌΒΌΣ, 88 δι. ΠΒροα], Ρ. ὅ8. 88 Οὐ. 8. --- "51 δ Ὑπ'|θ, 566 ὁπ, ν. 84. 
-- “τον, ὅνγαϑ8, οἷς.) ἀραῖῃ ἀδυπαϊς ; 566 ὁ ν. 88. --- η., 8 ἴῃ ν. 20. --- 

ΞἼΧΤ 8 ἃ ρτοάίοαίε οὗ δ ὩὉΤΊ, δπὰ {ποτε ίοσα πθρᾶβ ποὶ ἰο 6 ἴῃ 186 εἰδί.- 

ΘΠΊΡΗ. --- ἸΏ, Ῥαγί. ρᾶ88. Αρ!. ἴτοτι 8, ΜΠ} πὶ ργεῆχ σείαϊποά, 

Ρ. 49. ὅ.ἁ.. Ὅῆ6 οδήοοὶ οὗἁὨἨ Τ)4η16᾽5 ββογίίοη πη (ἢ]8 οβ6 18 Ὁ] ΠΥ ἴο 88- 
ΒΓ (Π6 Κιηρ {Παὐ 41} ψ ΒΙΟΝ μ6 ΒΔα βαιϊἃ νὑᾶβ ἴγοτῃη δυο ἢ ἃ βουτγορ, (ΥἹΖ. 

ἴγοπι ἱμαὺ “ (οα ἱπ ἤδᾶνθη ΨῈΟ τϑυθδίθἢ βθογοίβ,᾽ νυ. 28), (Παὺ ᾿ὺ ταϊσδέ 

6 σοΟΠΠἀΘΠΕΥ στο θα οθ.Ό. ΤΉΘΓΟ 18 ἀου.1688 δῖ 1Π}0}164 τοῆδοίίοη πρσα 

(86 ἀϊντπδίϊοη δη ἃ βοοί ΠβαυΎησ οὗὨἨ ἴ1Π6 Μαρὶ ; Ὀαϊ ποὶ ἴῃ βυοἢ ἃ γᾺῪ δαὶ 
186. Κίηρ, οΥ {Π6γ, οου]ὰ )05.}}}7 [8Κ6 ΔὴΥ “χοσδρίϊοη ἴοὸ 1. Τμαὶ ΤΠ δηΐ6ὶ 
βία 68 818 [υΐυτο οτράϊξ ἀπ σοηα! ]1οἢ ὌΡοΟΠ {πὸ οογίδἰηίν οὗ σι] Βα μδᾶ 

ἀϊβο]οβϑᾶ, 1168 ἀροῃ (Π6 γΓῪ ἴδ οὗ [{π6 τηδίιοσ. ὙΠ6 Β6616] 811ον8, (δὲ 
[86 οοπδβοϊοιϑηθ85 οὔ ΝοΡΟ ΟΠ ΔαποζΖᾶγ, ἀνα κοηθα ὈΥ {ῃ6 ἀϊδοίοσαγα οὗ 
Πδη]ο], ἰοβ Πα ἰο πἰπὶ {Πᾶὶ (6 ΠΠΘΌΓΟΥ 566 πᾶ σογγθοίὶν γοϊαίθὰ {86 

ἄγϑδῃ ; δηᾷ {πογοίοσο 6 τιϊρῇΐδ γγὙ6}1 σοηο] 46, ἃ8 ἢ6 56 6Π5 ἴοΥ (86. {1π|6 
ἰο δᾶνα ἄοῃθο, ἐπαὺ 811 ἡ ]Οἢ τνὰ8 ργοαϊοϊοα νου] ἰακα ρἶδοθ. 

Τηδδπιυοἢ 85 (5 ἄτοδπι οὗὁἨ ΝΟ ΠΑ ΔΏΘΖΖΔΓΥ ΠΟΠ ΔΙΉ9 ΟἾ]Ὺ 1Π|6 φόγης οὗἉἨ Τἢδι 15 σοτο 
ΠΥ απ!οἸ ἀοᾶ ἴῃ οἤδρ. Υἱΐ, νἱΐ, ΧΊ, 1 58.411 ἀοῖοῦ της ἀϊβοιββίοῃ τοεροοιηρ ἴῃς αἰ ετεηῖ 

δηιρίγοβ, ἴο ψὩϊς ἰδ αΠΠπιἀ68 ὈΥ Ὀγίηρσὶπρ ἴο υἱοῖν 186 ἀΙΈτοπι καθείϑποος πα αἰ Ποτοηξ 

ῬΑτίβ οὔ [ῃ 6 ΠΟ] 588] ᾿πηαρθ, ἀπ1}} της τολᾶου ἢπ5 ΣΤ ΠΟΥ ΟΡ ΟΓΓΠΠΠΥ ἴο ὈΘΟΟΠῚΘ ΤΟΙ 
δοχαδϊητοα τῆ} τὰ ἡδίατα απ οὔ]οςῖ οὗ [Π 6 Ργοβθηΐ ΒΟΟΚ. 

(46) Τῆοη Κίηρσ Νοδυοδάποζζαν [6}] οἡ 18 ἴδοο, απὰ πουβηϊρροὰ Ὠδηϊοὶ, δηά 
οὈϊαιοη πὰ διυοοὶ οὐοῦϑ 6 σοτηπηδηοὰ [0 Ὀεδίουν ΟΠ ΔΉ Ὡροη Ὠΐπι. 

ὙΠ θ5ς,, Ρ]. Βυβὰ οὗὁἨὨ Ἐ5ὲ, πῃ ἢ ΠΟΎΘΥ ΕΓ 18. ποῖ υϑοὰ ἴῃ [Π6 β'ηρ., τα 

ΗΘ. ἘῸΝ πῆγα (Π6 5 18 δβββί πῃ] αίοά, --- Οοτηρ. προσκυνέω, 6. ρ. ἴῃ 
Μαίί. 2:11. ΤῸ ζαϊΐ οτὰ οπιθ᾿ 5 ὕχθ τλοδῃ8 ἴο ῥτοβίγαϊ α οὔθ᾿ Β 56} ἴο π6 βαυί, 

901] (Π6 ἴΆ66 Θοπλ68 ἴῃ σοηίαρί ΜΠ [Π 6 στουπά, -- ΘοΏρ. ΣΝ ππτθλη, βῃ. 

18:2. ὙΤὨ]8 οὗ 11561} τυυου]ᾶ ποῖ ἀοίθγηῖπθ {πὸ αασϑίϊοη, πούγανθῦ, Ποῖ ΟΡ 

ΝΕΡΟΘΠΔάΠΘΖΖΑΙ τηθδηὶ ἰο ΡΔῪ αὐνῖπ οΥ οἵνιΐ ΠοΠοΥΒ ἴο Πδη]ο] ; [Ὁ βιοα 
ῬΓΟΒίγ[οἢ. ν᾽ 88 ΟΠ πΊΟη ὈΘίΌΓΘ ΚΙΏΡΒ, ὈΓΙΠΟΘΒ, ΟΡ ἱπάσϑα Ὀοίογο ΔΠῪ ΟΠ6 
ἰηϊοηἀδοὰ ἰο Ὀ6 ΒρΘΟΙΑΙΥ Βοπογαά, 88 τῦ6}} ἃ8 Ὀεΐοσο αοά, θη ἱπ (86 αἱ - 



σβα»ν. 1. 47. 69 

ἰυἀα οἵ ἀἀογαίίοη. ΑὈγδἤϑτη ρϑϊα βυο ἢ δῃ Ὠοποῦ ἰο (Π6 ΟΠ] άτοη οὗ Η ἢ, 

Μ)0 Δα ρίνοη δίῃ ἃ Ὀυτγὶηρ μας ἴῸγ ϑδγδῃ, θη. 28: 7. Μοσϑουοσ, 

{6 πογὰ “Ό (ὃ 12. 1.1), τσογεἠίρρειϊ, οὐ ραϊά ἤοπιασε, 18 ποὶ ἀδεἰδβῖνϑ οὗ 
ΓΟ] ρίουβ οσβρ. Νοῦς που ]Ἱὰ {116 δισοοέ οὐ Ῥγθβθηίθα ἴο 1) δηϊθ], 
Ἰηἀϊεδίθ ν᾿ σογίδι ν 1116 ἀθείρῃ οὗ {π6 Κιηρ ; [ῸΓ ἴῃ 686 8.6 85 σου 

ἰη 16 Εδϑὲ 88 ργοβίγαιίοη, ἐπα δ. ἰπ {Πθιηβο]ν 68 ΤΊΘΓΟΙΥ ἃ ἸΟΚΘη οὗἉ Βρθοΐδὶ 
Ββοῆοσ. Βυΐ (8 ΠΡ 8. ΓΤ] οὰ οὐ, ὈῪ [6 η6.) 88 δνυϊάθποβ οὗ σε]! ρίουϑ 

Βοιηασθ, ἴὉΣ 6 Βρθᾷκβ οὗ 1ὑ δ8 αἰϑιίποι ἴσοι ἹΠῸ, (16 Ἰδίίον τῃθδηϊη; 

»τέεεπί οὕ σὶὲ ὉΥ Ομ τῆδη ἴο Δποί μι θυ, τ 8116 1Π6 ΤΌΣΠΔΘΓ, ἃ8 ἢ Ἀν Γ8, ἀ6- 
βίστιδί 68 οὐξαίΐοπϑ ταδάθ ἴὸ αὐ. Α ρἴδπεοα αἱ ππϑ Ὁ 1η (ἀ68. 1,6χ. ἀἸβδ  ραίθϑ 
811 18; ἴον (86 νογὰ 15 οἴη δι ρ]ογοϑὰ ἴῸΣ σοομππηοη, 8Πη4 Θβρβοῖδ! νυ [ῸΣ 

᾿ιθογαὶ, σἣδ οὐ θη ἴο δαςὶ οἵου, δηὰ 4130 1ἴῸγ ἐγεδιέδ ραϊὰ ἴοὸ [Π6 ρον τῃ- 
ταδηϊ, (ν μῖσἢ Ὀεαγβ (86 δοῇ δηα σουγίεουβ Ὠδπὶα οἵ ΠιΠ9Ὁ). ΕἾοπι [86 

βίαϊα οὔ Νοῦυς Δ 6 ΖΖΆΣ Β τηϊηα, νὯΟῸ ννὰ8 ονϑῦν οὶ ηθα νυ ἢ δϑἰοη δῇς 

ΤἸηΘηΐ, 6 ΤᾺΔΥ ΓΟΘΒΟΠΔΌΪΥ ΘΟΠΟΪμα6, {Π8ϊ αἱ Ἰοαϑδί ἢ πηϑϑηΐ, ΌὈΥ ΠῚ8 ῥτοβ- 

ἰγαϊϊοη, οὐ  δίίοπδ, απα οἄογβ, ἰο δοκηον]οαρα Πδη16] 88 {π6 δοογοάϊ θὰ 

ἸπίεΓργείοῦ οὗ ἴῃ αοά ᾿ἯὮο ἰιδὰ (8 του θα] θὰ βϑογεὶ (Βίηρβ, ἀπά {ῃγουρἢ 

δὰ ἰὸ ργθδθηί ἢϊ8 μβοηδϑβ δηὰ οὐ]δίϊοηβ ἴο ἴῃ6 (ὑοὰ οὗ (86 678, 
δου ]ά ρογίοστα δυο οηάθγα 5111}, γεδβοηΐϊηρ οὐ {1}|8 Κι πὰ ργαθρΡρΟΒ6Β 
δ0Ι6 ᾿ΠΠυπλϊ παιίοη οὗ ταϊπ οα ΓΟ] ρΊουΒ πηαί σβ, ἀπ ον τυ οἢ οὔ ἢ18 Νοῦ- 

ποΠαηθ ΖΑ ΡΟΑβΟΒβοα, 1 πα θ6 αἰ ΒΠσΟΪ: ἴο βαγ. ὙΠαΐ ΠΥ ΔὈϊαΐησ 
οοηνϊοίίοη οὗ [Π6 ᾿πη 8 ΓΔ ὉΪ6 δυμογοτυ οὗ ἴ[η6 Οοά οὗ ἴΠ6 εν} δῦονθ 
ἴ6 ΒΑΘΎ ]οηἾβἢ ἀἰν ἐπ 168, νγιδ Ποὺ [βίθηθα οἡ (Π6 ΚΙπρ᾽Β πηϊπα, 18 ΟἸΘΑΥΪΥ 

περαινοά Ὀγ [Π6 ΦΟ]]ονπρ' ἐμαρίοσβ Βαΐ Π6 Ψ88 ἃ πιδῃ οἵ νεῃοιηθηὶ ρΡ88- 
δἰοηϑ δηἀ βίσοηρ ρυ 565, δηα αἱ εις ἃ πιοπιθηΐ 848 [86 οη6 Ὀδίογα 8, ἱξ 
18 Π0 ΝΟΠΑΘΙ {πΠδὺ ἢὸ 6 ηϊ 4}1 16 πρῚ}}8 ἴῃ [6ϑ. γὶηρ 1118 δϑιοπἰβμσηθπὶ δηά 

δοϊθπηπη αὐννο. δηΐο] 566Π18, 1 ψὸ σΟΠΒΌΪὶ [ἢ6 ποχὺ νογβο, ἰὸ ἤανα ὈΘΘἢ 

τίου {16 πισαάΐιηι ΟὗἮἨ ΟΥΘἢΪΡ (ϑ0 (ἢ 88 11 85), (δὴ {Π|6 αἸτϑοὶ οὈ]οοί οὗἉ 1, 

-τπξϑΣ,, ΙΠῈ Ῥ δε] οὗἁ ΠΌ9,, 111. Τλο Δ 5 ἰο ,οιτ' οἱ, ον (11Κα 116 ατεθκ σπέρ- 
δει») (ο πιαζε α ἰἰδαίζοπ, εἴς. [πῃ (8 56η8568 1ὑ νου] ΔΡΡΙΥ ΟἾΪΥ ἴο ὙΠ 9, 
διρεεί (Ἰαυ} 4.) οἄογοιιβ διιϑίαποος, ἀπ (Π6ἢ νγ6 τησδί Δδθ 6 8ἃ ζεμσπα ἴῃ 
Τεδρθοὶ ἴο {π6 ργοθάϊηρ ἤουῆ. Τὸ διοϊὰ ἴΠ6 ὨθΟθβΆΥ οὗἩ (818, 1 ὮΔΥ͂Θ 
ξίνεη ἴοὸ 1η6 τοὺ ἃ ΒΘΟΟΠΑΟΆΓΣΥ ΟΥ ἰσορίοαὶ 856 Π86, δπα τγοηἀεγεὰ 1ζ αδιρη- 

ἀαπιΐν δεδίοιυ ; » ϊςἢ, αἱ ἰθαβί, δεοογάβ γν6}} [ἢ (π6 παίυγθ οὐ (86 οοοδ- 
δἴοη. 

(47) ΤῊς Κίηρ δηβυγογοὰ Πδηΐοὶ δπὰ βαϊὰ : 10 18 ἴγῃβ {πὶ γοῦγ Οοά ἰ5 τῆ νΕΙ 
θοὰ οἵ σοάς, απὰ 1,τὰ οἵ Κίηρβ, δὰ 186 Ἐσνθλ]οῦ οἵ βαογοῖ πη ρΒ, ἰθ 5πιις}} 88 (μοῦ 

δδ6ι ὑεδ 806 ἴο γεύθαὶ ([ἢΐ5 βοςζοῖ. 

ΞΡ 18. {τι οὔα ἱσιμῆ, 1. 6. ἴν ὈοἸοηρΒ ἴο ἔγυ ἢ, ΟΣ 15 ἃ ρατγί οἵ [ΐ -ιοαἝ ἐσεών, 

νετιψ. 1 ὮλνΘ ΓΟπαογρα 1Π6 ΡὮΓΑΒ6 δἰ ρΪν ἔγιθ, ἴῃ ΟγοΓ ἰο σοπίοστῃ [86 
Ἐχργεββίοῃ ἴ90 ΟΌΓ υὑδυ8] Ἰ(Ί ΟΠ). ---- ἸἿΞΓΙΡὲς , δίηρ. ὙΠῸ 2. δ᾽ αγ, ῥγοη. βυβ, 
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ὙΠΟΓΟ γομ Το]αίοβ ἰο Ὀδπίοὶ δπᾶ [18 σοτηρϑῃίοηβ. δε" Ξ- αὐτὸς ἐστι, 
5ε- (Ψδ νογῷ, ἰδι6 βοἰ{:8απιδ. --- ΝΛ ,) Ῥατῖ. που, ες. 11]. ὁ. Ρ. 91, ὃὲ Ὀεῖπρ 
ΤΑ ΙΟΔ] ποὺ Θρὶι. --- ΓΡᾺ, Δῃοί μα τ Ῥαγί. πουῃ, οὐ 1ὑ ΤΏΔΥ Ὀ6 (ἈΚθη ἴῃ 8 

ψοΥθ αὶ 56η56. --- Π53}, 24 ρ6γβ. δίῃρ., ἰοῦ ᾿ϑϑπὶθὶ 88 (Π6 ΟἿ]Υ ὁπ 80 
ΤΟΥ ΑἸΘα [Π6 ΠΥ ΒίθγΥ νν Βἰ ἢ 1Π 6 Κιηρ μδα ἴῃ νίον. ΤῊ 50 ἔχ αὔοτο (ψοι) 

Ροϊπίβ ἰο (ῃ6 (οὰ οἵ θοίῃ Πδη16] δηὰ ἢ15 ἔτ] 6 πη α8, ἴο ᾿ν ἤοτὰ {Π686 Ἡ ΘΌΓγΟτΒ 

μο]α ἃ οοπιπλοη γοϊδίϊοη ; Ὀὰΐ {πΠ6 1πἰογργοίδιοη οἵ {π6 ἀγθαῖὶ νττὰθ ρίνθῃ 

ΟὨΪν ὉγΥ θζδηΐς]. 1, Θηρσοσκα ᾿πβηυδίοβ, [Πδὐ 41} τ οἢ 15 ΒΘΓα βου θὰ ἰοὸ 

ΝΟΌΟΟμΔάπ6ΖΖαγ, 18 (Π6 γϑβυϊὶ οὔ ἀθϑῖσῃ ἰπ (Π6 δυΐδον οὗ {πὸ ΒοΟΚ, το 

ΨΓΟία ᾿ἴ ἴῃ ἴ[Π6 Μίραοοαθαθδη {1π|68, Ἰη πα ϊης ΟΥ̓ ἰὰ (0 παῖ 8 βδον οὗ 

(1)ι6 ΤΔΠΏΘΓ ἴῃ ΜΏΙΟΣ {Π|6 ὨΘΑΙΠ6 ἢ σΓΘΓα σΟηΒίγαὶ πο ἴοὸ δοκηον]οᾶρσο (86 
ΒαροΥ ΟΣ οὗ [Π6 σοὰ οὗὨ 15Γ86] ; δῃὰ 6 ΘΟΙΏΡΆΓΘΒ (86 παγγδίϊοη οὗ ψνῃδὶ 

ΑΒ ΠΟῪ 5814. ἴο (Πα νΥνὨ 1 Οἢ 15 Ἀϑοῦ 6 ἃ ἴο ΑΘ ἢ 8 ΕΡΊΡΉ8Π 65 οἢ 18 ἀθ δι ἢ- 

θεἃ, 48 τοϊαίβϑα ἴῃ 2 Μίδος. ῖΪχ. 11 πιυδὶ 6 δοκηονίθαρσοα, μοννόνοσγ, {μδὲ 

ΒΟ Πρ οου]ὰ Ὀ6 τηοΓα παίαγαϊ (ἤδη [ῸΓ Βυ οἢ ἃ ΡΟ Υβοη 85 ΝΟ ΘΠΔαΠΘΖΖΑΣ 

ἴο ἀριηθδη ῃἰ 56 17 ἰῃ ἴῃ ΤΠ ΠοΥ ποιὸ ἀθβου θα, ἱῃ ΟἰΓΟυ Β΄ 6605 Β0 0 ἢ 

85 8, Βυΐ ἰο οσοπίγονογί δυο ἢ τηδίίογβ 1 Τρηροσκο, νου ἴΌΓΟΘ πλ6 

ἰο αὐ (86 ΔΡΡσορσγίαί Ὀυβίηθββ οὗἨ δοπιηηθηίαγυ, Ἀπ ρὸ ἴο διρυϊηρ (86 

αυκβίϊοη : ΒΟΥ. δηγίμίησ οὗ ἃ πιϊγασιίοιιδ Ὠδίασε ἰ8 ροβϑ θοῦ 1 

ἄδααχ ἰΐ ἰο 6 ουἱ οὗ ρΡ͵δαοθ ἴο ρυγβυθ δυσὶ ἃ ἀϊδουδβϑίοη μθγθ. 1 δνα ὑ͵ΤῸ- 

[β5θα μιν Ὀ6]16Γ 1 [Π6 διιρογπαίεγαῖ, ν᾿ ἩΘΉΘΥΟΣ δηὰ ΠΟΤΕ ΘΓ 8ὴ πηροτγίδης 

οὐδοῦ νγ8 ἴο 06 δοοοιρ  Βῃθα ὈΥ ᾿ΐ, Υ 1οἷι οου ]α ποῖ ν᾽ 61} θ6 δοςοιιρ 586 
ἰῃ ΟῚ γΑγ8. Ογοάϊδίο (δείϊγιοτῳ ἰμΘ ἢ ὈΘοΟπΊ68 [Ππ6 τηδὶῃ αυσβίίοῃ, Ὁ Ὁ 

[8ο86 ἼΟ ϑάγαϊδ ϑυσ ἢ ἃ Ροβι ἴοι ; ἃπᾷ ἴῸΓ τη γ 86], 1 [δε] ἀϊβροβϑὰ ἴἰο σὁ- 
αατα {116 ὈοΟΪΚς Ὀοΐογο υ8 88 οοηίδἰπίηρ δας ἢ ἰΘϑ ΟΠ. Οὐτ Βαυ ουΓ 6818 
ῬδηΪΕ] ἃ ργορἠεί, Νῖαιϊϊ. 24: 18. 

(48) ΤΊ ιοπ ἴμ6 Κίηρ ργοτλοϊοα Ὠδηϊο], ἀπά σαν Ὠἷπὶ ἴαγο ἈΠ ἃ ΠΌΓΤΩΘΓΟΙΒ Ὀγοβθηίβ, 
Δη τηδᾶο Πἰπὶ γυϊοῦ ονοῦ 4}} [π6 ρῥτονίπος οἵ Βαδγίοι, απὰ Ὁ οΥ ονογεθοῦ ΟΥ̓ΟΓ 41} 186 
τνΐθα τηθη οὗ ἰδ ]οη. 

ἜΣ 86] οἵ ἈΝ 5, [πὸ χα στοαί, 1. 6. στοαὶ 1ῃ ΟΥ̓6Θ ΟΥ βίβιοη ξσς ὕσο- 
τηοίοα. --- ἸΞΞ , ἰπίθη8. ἴοστῃη οὔ ξ΄, ΜΠῺῊῺ (86 ἴδῃ. ρίυγ. ὁπάϊηρ. 

-π Τρ 2, σοηβῖ. ἔΌΓπι, ρῥγουΐησε; ὙΪΟΝ ἤδγα ῬΓΟΌΔΌΪΥ πηθϑὴβ (ἢ6 8α- 

ἰγαρῃ οἵ Βδθυ]οηΐδ. --- Ἰ9λὉ 3, ργίποΐραϊ ἼΔῸ τξξ ΟὐΟΥ̓ΘΘῸΥ οΥ ργαξήξοί. 

ὙΥιδὶ [π6 ρῬαγιϊουϊαγ ἀυ 168 οὗἁἨ {15 οδῆςΘ ἡ γα, νγα ἀο ποῖ Κπογ. ὙΤμδῖ 
ΠΔη16] 850 πιδηδροα ἰἤθῖλ 88 ἴο Κορ οἶθαγ οὗ αν: παίίοη ΟΥ̓ ΒΟΙΌΘΙΥ ΟΥ̓ 

ΔΒ ΓΟΪΟΡΎ, δηὰ οὔ [π6 ρογίογπγαποα οὐὗἁ μοδίμθη τἰΐθβ, σου] βθοπὶ ἴὸ Ὀ6 1π- 

Ὀἰ δα Ὁγ {π6 δοοουπί οὗ ἢἰβ ἀετηθδποῦ νι ΒΙΘἢ 18 ρίνϑη ἴῃ (Π)6 ὕοοῖ οὗἁ ΠὨΔη16]. 

Τηδὶ ΟΥ̓ΘΓΥῪ ΟΥ̓ΘΓΒΘΟΥ οὗ (}6 ΚΠ Π6 γα πατηβά δῃου]ὰ πᾶν ἀοριῖες πάθον 
πὶ, (ὕπαρχοι, οἰκονόμοι), γᾶβ ἴῃ σοπηπιοη οὐβίοπι οὗ {Ππ6 Εδϑξὶ; ὙΒΙΟΒ 
δοσουηίϑ ἴῸΡ (86 ΟἸΤΟυΠΙβίϑηςα το πίοηδα ἴῃ (ῃ6 ποχὶ γ6Γβ6. 
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(49) Απὰ Πδπιεὶ πηλάδ γτοααδϑεὶ οὔ (ἢ Κἰπρ, πα ἢ δρροϊηϊθα ΟΥ̓ΘΣ ἰἢ6 ὈιίΏ 688 

οὔ ἴῃς γγονίπος οἵ Βαῦγίοη, δ βαάγαςῃ, ΜΙ οββδοῖ, πὰ Αδοάηορο, Απαά Τη16} νν 85 ἸῺ 
εἰς ραῖς οὔ τη Κἰησ. 

ΚΌΤΊΖΣ.» ῬΓΌΡ. δογυίσα οἵ Δ Κἰπᾶ, Ὀυὺ ΠΟΓΘ {μ6 δωδίηο88 οὗ 1μ6 Κίηρ, 
πΒοΙ ΘΓ ᾿ξ ΘΟΠΟΘΓΗΘα ρΟνΟΓΠτηΘηΐ ΟΥ ΓΕΡΘΏΙ6. --- 53) τη ἐλε σαί. 'ΓἨῚ8 

γἃ3 Οὗ σουγβα αἱ (ῃ6 δηίγϑηοα ἱπίο ἴῃ6 ρϑῖίδοθ, 8πα ἤθῆσα ἱξ βϑοιὴβ 1π4]- 

ΤΟΟΙΥ ἴἰο ἀοϑισῃδίθ {Π6 ρμαΐδοθ 1186], 6. ρ. 88 ἐλγεδλοία ἀοβιρῃδίθβ {μ6 τ ΠΟ]6 

θαυ δίησ. Τηυβ: “ΤΡ γόοὺῦ Βοδάβ, Ὁ γὸ ρϑίεβ ᾽ἢ 566 Πὴ8 ἰὸ τηϑϑῃ: 
“Β6 ἴδου ἸοΠῚΪΥ ογθοιθᾶ, Ο ἰθταρ]6,᾽ νἱΖ. 848 ἃ αἰ ἀν] ηρς ρἰδος οὐ Οοά, 
Ῥε. 24:7. ὙΏδη ἴὐ 18 βαϊα ἰπαὶ Πδπ16] 88 αἱ [Π6 ἀοοῦ ΟΥ ρβία οὗ ἰδ6 

᾿Κίησ, 1 υπηδογδίδπα (Π6 Ιάθα δχργοβϑϑθα ἰὸ Ὀ6, (αὶ ἢ6 88 16 Ἰοδάϊπα 

οοὔτγιϊοτ, ΟΥ νγ88 ἢ6 10 ἱπιγοάυοοάᾷ ἴο {μ6 Κίηρ {Ππ0586 ΠΟ νἱβιιθα [ἢ6 

Ραΐδοθ. Τὸ [818 ρίαςβ, ἃ8 μεδὰ οὗ 41} (ηΠ6 Μίαρ!, ΠϑΔῃ168] νὰ ῬγΟΌΘΟΪΥ 
ΠΟῪ Θη 16 ἀ ὈΥ νἱτίαθ οἵ δἰ8 οὔἿἶο6, ἃ8 γ7016}} 48 ὈΥ ἴπ6 ἔᾶνοσ οἵ {μ6 Κίηρ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ 11. 

[ΤῊ ϊ4 ομαρτοῦ πιὶρῖ θ6 Ἔπι]οα : ὙΠ]νὲ πιαρ τίσι οὗὨἨ 5!ιπάγδοῃ, Μοβῆ δος απὰ Αοᾶ- 
πορο. ΝΟδΌ ΠΛ ΠΟΖΖΑΥ ΤᾺΆΚῸΒ ἃ ΟΟ]05858] ἱπηᾶρο, Βη4 ΟΥροῖβ ᾿ἰ ΠΟΑΓ ἴὸ ΒαΡυΪοη Ἦδσ 

ΒΌΠΙΠΊΟΠ5 4}} Πἰ5 ἰεδάϊηρ εἰν] ΟΠ Γογ5 ἴὸ [ῃ6 ἀδάϊοαιίοη οὗ 1Π6 πον Ἰάο. ὙΠ οΠ ΠΟῪ 
διαὰ δββοιη δ] οα, ρτοςϊαπηϑίίοη ἰ8 πιδάθ, {ποῖ 411 5841] Δ}} ἀοῖνη ἀπ ὑγουϑῇρ ῖ, ἢ ρη- 
Ἔτογ 1ῃ6 τηυϑὶς 9}|148}1} μῖνα {6 β'σπαὶ. ΑἸΊ ψἢο τοίαβο ἴο ἀο {Π|5 γα τὸ θ6 οπδῖ ἰπἴο 8 

βετν [Ὥτηπες, τγ8.1-6. Τῆδ Πι888 Δββοπι ]ο αἱ 1ῃ 6 ἀοἀίοαιοη οὔον ἴΠῸ Κἰ π᾿ 5. ΠΟ- 
πιαη. 1δαϊ βοπιὸ οὔ [πὸ ΟΠαϊ ἄδαπο (Δ|α01), ροτοοϊντπρ τπδτ τῆς τῆγαο ἔτοημν οἵ ΠΔη- 

16] ἡ Π]οὰ τὸ ἄο 80, ασαἷνα ἱπίογπιδιίίοη τὸ τη Κἰησ, νϑ, 7-12, ΝΟαο]αἀπδχχαν, ἴῃ 8 

ΤΑΡΟ, 5κηἀ5 ἴοτ [πε ἀἰΞοδαδίοηι Ἡοῦτονς, ἀπ πη τ}1Ὸ8 οὗἨ ΤΠοπὶ ΜΠ ΟΙΠοΥ τη πο γπιἃ- 
τἰοη 5 ἴσας ; τγοδιοηπρ, 8: [Π6 δ. ΠῚ6 {1Π16. 56 ΓΟ ΤΌΠΟ ηϊ 1 Οδ56 οὗὨ οοπηϊπιρᾶ 

ἀϊφουράΐεποο. ΤΒο οὔτπάοιβ ἀο ποῖ ἀοηγ {Π|ὸ ΟΠδτρα οἵὗἁἨ [ΓΑ περτοδείηρ [Π6 Κἰη ν᾽ 5 ΟΠ» 

Ἰδληδιηοηΐϊ, Δ ΤἸΠΟΥΘΟΥΟΥ ΤΠΘΥῪ ΟΡΟΉΪΥ ἀσοΐαγο {Πποῖνγ ἐπι πΠῸ ἢ πρὶ τὸ ΟὔΟΥ ἢΐπὶ 1 {118 

τηδίϊοσ, ν8. 13---18, Τα δηταροά Κιπρ ἰπεῖλητΠν ΠΟΙ τη ΔηεἾ8 {Ποῖ τὸ Ὅ. {ΠἸ γον 1η10 

(δος βοτγν Γαγηδοο, Μ] ἢ 15 ποδί θὰ ἴὸ δΔη ὑησ584] ἀύρτοο. Τ]6 τηοη ΤΟ ι6Γὸ {16 1πὶ- 
τιραϊδῖα Ἰηπίτατηοηῖθ οὗἩ οχοοιτηρ (8. σοτητη πᾶ, ἀγῸ οοιγου οὐ ὈῪ {16 νοποιηοηῖ 

ἰοδὲ οὗ τὴ6 ζωτγηδςα, πῃ τη6 τἴγος Ηοῦνονπ, δοῖησ Ὀοππά πὰ οδϑῖ ἰπῖο ἢ ἢ ἃ}} 

ἰδεῖς ψαττωθηῖβ ΠΡΟῚ ἴ)6Π), ἃΓ6 ΠΟΙ 50 ΠΙ.ΟΪῚ 48 βοοσζ πιο ὕγ 1Π6 ἤδτηο5, ν8. 19---28, 

ϑρεδάν 1π6 Κίπρ, ΠΟ ΒΟΟΠῚ8 ἴο αν ὕΈθη ργθβοηῖ (0 508 116 ἀχοσπε θη οὗὨ 15. 86ῃ- 
᾿δῆοο, ροσοσῖνοϑ [80 (Π6 τῆγοα πηθὴ ἀγὸ ἰοοςε ἔτοπὶ {ἰἸογ Ὀαηά3, ἀπὰ (Πδὶ ἃ ἰὈατιἢ 

Ῥεδοπῆσο, γῆ ῬΌΓΟ ἃ ΒυροΓΠαΤΌΓΑΙ ΔσθΘΟΙ, τύ α8 πναἸ ΚΊπσ' ΠΩ] ΠῚ Ϊν ἀπα οοπνογβίηρ 11} 

ἴδετη, ἰῃ τ[π6 ταϊάβῖ οὔ το ἔατγηδοο, γ8. 24. 35. Ονογαννο Ὀγ {15 βρεοίβοϊο, {πὸ Κίης 

οὐτηε5 πρΩσ [Π6 ἔπγηδορ, ΔΠἃ ΓοπιτηδηαΚ ἰῃς ἴἤτοο Ηὔγονν5 ἴο οοπι οὐἱ ΠῸΠπι ᾿. Δ} 
τε Κρ οἴἴἥοοτϑ δγουηὰ ἢ πὶ ρογοοῖνο, {πδὶ [η6 ἤτο ᾿νἃ πηδάς ηῸ ἱπ]υτουβ ἔπι ργθ8- 

δ'0η ὕροη (ἢ6 δοουϑο. ΝΟδςΠδαποζζαγ, Π]1]οἀ νη ἢ αννὸ δπα οοπβιουπαιίομ. ἀσο]ΓῸ5 

ἐς σγδι ἂς το τπ6 αοἀ οἵ ιΠ6 Ηουγον 5 ἴογ πανίησ ἀο]νοτοῖ {ἰΠοιη ; ̓ νοῦ ἃ ἀ6- 

«τεὲ ἴἰδδι ποΏ6 δ. }}} βροαΐ 11] οὗὁἨ ᾿ιἶπι, ἀπα οἰοναίοβ ἴο 8 51}}} Εἰ σΠΟΥ γαὴῖκ ἴῃ 116 ῥτὸ- 
γίηος οἵ Βαυγίοη, ϑμαάτγδοϊι, Μοβδοῦ, πὰ Αὐεάπορο, ν8. 26---80.] 



72 ΒΑΡ. 11... ᾿ἹΝΤΕΟΡΟΌΟΤΟΕΒΥ ΒΕΜΑΒΚΒ. 

Οὐ Ϊ δο[΄οῃ 5 δἰπηοϑὺ σι πουῦ πυπι θοῦ πᾶν ὈΘΘῃ τιδὰδ δσδίηϑῦ (818 Παρίου. 
ςΑἢ ἴτππᾶρο 50 ἢυρα δα ὀχρϑηβῖνο, ἴἴ 18 δ]εροά, 18. αὐτο ΥΥ Δ ἱπιρτοΌΔΌΪ6 
σ. Ὅλα ῥγορουίοπβ οὗἉ 1ζ, 60 εὐ0115 (ΞΞ 90 ἴδοι) δῆ δηὰ οἷν εἱἷχ 
οαδ118 Ὀτοδά, γα τ ἀϊου]ουβ, δηὰ τηδῖκα ἐΐ πη ροββι Ὁ] 6 (παῖ 10 ΒΒου]ὰ ΚοΟρ δὴ 
ἀρτῖρμῦ ροβοα. δηϊοὶ ἴοο --- σῇ οτο 88 ἢ ὃ Νοῖ ἃ πογὰ οὗ δἴπι οἡ (19 
οοοδδίοη. ὙΠΟ σδη Ὀοϊΐενο [πὲ Π6 νγὰβ ρεγι 6 ἴο Ὀ6 Δοβοης ̓  Βοβί ἀθβ, 
Ἧ6 αν Π0 σγρά!0]6 δοοουπὺ Οὗ ΔΩΥ Ῥτοροἴβ ΟΥ Τα ΓΒ.] 68 δηοησ ἴἢ6 “768 
ἴῃ 1μοὶς ΒΟΥ )]ο δ οχῖϊθ. Ηον σομηθβ ἱΐ, ἴοο, {παΐ ἃ μοδίθα ἌγμδοΘ τνὴϑϑ 
ΔΙσοδαγ ἴῃ παϊηρ, Ὀοίογα ἢῦ ψγὰ5 πον ἩΒΘΙΠΟΓ ἢ πουϊὰ ὍὈ6 ποραρὰ ογ 
τοὶ ΤΠοῖα 5, ου ἴ86 ὙΠοῖα ἴλοο οὐ ἴο86 πγαίογβ, ἃ τηδηϊἊοεῖ οῇοτγί ἴῃ (86 
ἩΓΙΟΥ ἴο τοργοβθηῦ δυθσυ την 45 ποπἀοΥα] ; (86 ἔἌΓΠΑΟΘ 18 Ὠραιθα βϑυύδῃ 
πο 8 τόσο ἰμδη αϑυδ]; {Π|6 πιὸ τὸ οδϑὺ {Π6 ΥἹο 8 Σηΐο 1Ὁ ΔΓ ἀδδίσογοα, 
ἢ} 6 ποῦ ὄυθῃ {Π6 δβιη6]} οὗ γα σοπι68 Ὡροὴ {86 νἱοίϊπι8 {μοιβοὶνε8 (ν. 27). 
Βοϑιάα8 4}} (Πἰ8, ([Π6 πηοηβίγουβϑ Ποῖσθς ἀη ἃ ΤΟΓΘ Ἰπο;ΒΊΓΟῸΒ Ῥτορογοηδ οὗ 
[(8δὨὲ ἰϊπαρα, ἃγΘ ὈΓΘΡΟΒβίθτοιιβ, απ σἴ8 ΘΧΡΘη56. δἰπιοϑῦ θα οπα οοποορίϊοη. 
ἼΤΒ6 Δββο πη Ὀ] σι, τπογθοόνο τ, οἵ 4}} (Π6 δα ραγίοῦ οἢίοοΓα, ἔγομι {Π6 τιοϑὺ ἀἸϑίδηϊ 
Ῥτονίποοβ, δῦ ἴμ6 ἀφάϊοαιίίοη οὗ [86 160], --- [Π|8. Δ ηα 41} 186 οἴου εἰγουμ» 
δίδῃηςο8 5ῆον, (δὶ 6 ὮδΥΘ ΤΟΙΏΔΠΠΘ ΓΔΙΒΟΥ ἴδῃ ἰδίου ὈΘΌΓΟ υ5. ὙΤδὰ 
Αὐδθίδη ΝΡ 5 Ἐπ οτ δι πο πῦ ργοβθηβ υ8 ΜἹΓἢ ΤΩΔΏΥ ἃ ΒΕΓΙΚΊΙΏρΡ ΡΑΓΔ]16] ἰὸ 
(815 ΟΒδρίουῦ --- ΡΆΓ8}]6}8 ἰπαἴ πὶ {ΒΒ νοβ ἀγῸ ΘΑ ΌΔΙΪΥ ἜΣ Ὀ]6.᾽ 

ΤῊΙΒ 15 ἃ Βρθεοϊπιθη οὗ ἩΠιαὶ ἢκ5 οὐ εἴ οὐζδη θη δ᾽] αροα ἀσαϊηϑὺ (δ Β]15- 
ἰοτῖςδὶ νοσιν οὗ ἤδη. 111. Βεγίμοϊ ἀν 15 (Κοὴ το (δὶς ὈῪ ᾿ϑηρογῖο (Ρ. 105), 
ἴοτ ἄνθη δἰ]ονίηρ [πα΄ {Π6 ΒἴΟΥΥ τοϊδιθα ἴῃ {Π18 σμαρίου μ88 ΔῊῺΥ ὉΔ58 ἴῃ 
ἔλοῖ, ΟΥ̓́ΒΩΥ ότι οἵ γαῖ ἴῃ Ὁ, Βογι μοί, ψμο σουἹὰ Χο ἔδσ δῃουρὰ Οἡ 
δὴ ΟΧΙΦΘΠΟΥ ἰπίο {π6 “πιο σιοκ," 88 ΒΟ ΠΟῪ ἃ 1016 οδαϊουβ ου 
(818 ὀοσδβίοῃ ; ΤῸ ἢ6 ΒΆΌΡροβοβ [παῦ ΝΟΟΟΘΒ Δα ΟΖΖΑΥ ἀϊὰ δου! 8οῦ ἊΡ ἃ 
ἰάτρα βίαϊιο, δηὰ βυπημλοη [15 ΟΠ σΟΥΒ ἴὸ {Ππ6 ἀοαϊοδιίοη οὗἩὨ 1. Ηδ 8180 οοῃ- 
οοάς8, δαὶ Πδη 1618 σοπηρηίοηϑβ, ἴσας τὸ πον ἩοΌτον ἔδοϊ!ηρβ, γο 86 {86 
Βοιμᾶσο ἀοιηδηαοά, πὰ ψογο σοπβοαυθητν σοπάρδπιηοα ἴο ἃ ϑϑουθῦο ρυπ!θἢ- 
γλοηῦ ; ἔγοπι τ] ἢ ϑδηὶοὶ ργοῦ! ὈΪΥ Ῥγοουτοὰ ἃ σαρτίανθ “Αὐζωιοείβεη 
ἐ." (ἴο Ὀ6 το)εοῖρα), βαγ8 οηροτκο οἵ 4}} (μ18.. ΙΒ ΟΥΘΏΟΥ, πονγονοσ, ἀ068 
6 βρϑαὰκ οὗ Ηἰϊζίσ. Τα Ἰἰαἴτον (Ἰὰ Ἠοϊά. ΦάμγΌ. 1882. ἢ. 2. 8. 125) 5808: 
“ Ἡδηαβίθ ΘΓ Ρᾶ8568 ΟΥΘΡ ἴπ6 δββόπορ οὗὨ ἰῃ6 ποπᾶογ [ἀ 6] νϑύαῆοθ ἔγοτα 
[6 ΤἌγΠ 8067 ἴῃ 8]θηοθ. ΤὨ]8 15 ααΠ6 ἐη 06} }Π6 10]6 ; ΤῸΓ ΒοσΘ μ6 πιυδὶ γιο]ὰ 
[86 στουηᾶ, δηᾷ Ὀδίδκα 1] π|86 } το δῃ α ργἱοτὶ ἴδῃ. ἘὉτβοοί ' Α πγϑο]θ 
ὙΠΟ ἢ ΟἴδηροΒ [ἢ6 ΝΟΡῪ Ὠδίμγα οὐὗὅὨ δὴ οἱοιηθηῖ, πιυϑὲ ὑσαϊγ 6 8 ρστοδὺ ΟὩΘ. 
10 18 ᾿Ἰπάθοὰ [86 στϑδίθϑὶ οὗ δὴν ἴῃ ἰ86 ΟἸἹὰ Τοδβίδιλθπε; Ὀυΐ ποῖ οὐ {818 86- 
οουπῦ ἴπ6 πιοδί οὐ  10]6." 1 ́τοβεπα ! (βϑι Κὶηρ), δαγ8 όπροτκα οὗ 4}} {815 ; 
δηα ἴῃ ἃ βοιῃο νῃδὶ αἰ ὌΓΘΩ 56 η56 Ὑ6 εἶ50 τηϊσ ῦ δὰγ: 7τοβεπα  Ἡς ἴδδθῃ 
οἷ68 ἃ ἰοπρ Ῥάβεασε ἔγοπι ϑαἀοροηπὶπσ (51... απὰ Κυὶι. 1888, 5. 856), (86 
διηοιηὺ οὗ νὨϊοἢ 15, [μδὺ ὁ 1Π6 ΠΏ Γ86165 οὗἩ ἴα Ο. Τοβὲ. 8γ6 τόσα οοϊοββαί [80 
[8086 οὗἩἨ 6 Νονν, θδσδυδα [ΠΟῪ ἀγα δι ἀγοδβοά ἴὸ {π6 ᾿ηΐ σου 856Π568, Δηᾶ 
Δ͵Θ δαἀδρίοα ἴο ἴδια δοϊὰ οἵ {Π6 Ἰπιαρὶηδιίοη.᾽ ΕἼΠΔΙΪΥ, ᾿υθηρουκο ϑϑοσὶδ 
(Ρ. 111), (880 {Π6 παγγδίίοῃ Ὀθίοσα ὑ8 ὁ }}} πὰ σγθ ας ΟὨ]Υ διμομρ ἴῃο586, 80 
Ὀόϊθνο ἴῃ {86 νΟΥΘΟΙῪ οἵ ἃ σογίαϊη δβοπ)δηιη [οὗ Τυ 6147, νι ἢο δβϑαγίβ, (δ δί 
[86 ονϑη πο ΒΟ Ὰ [86 (γΟΟ {96 0178 ὝΟΓΟ σδβί, 8 8.1}} ἰο θ6 βθθη βιδπάϊηρ δὲ 
Βαὐγϊοπ. 

80. το ἴον ἐϑογαὶ οὐ ἰοΐβιη ; ἀπὰ 80 παῦςμ, 1 ταϊσῃὶ δαὰ, ἴῸν ἀσοογωπι 
δηὰ ταδὶ ἐϊδογαϊψ οἵ [εϑ]ησ, ἴῃ [086 ὙΠῸ σΊΟΥΥ ἰπ δὶς οδ] δὰ (μοὶ ἀ6- 
ἔθη ο γα. 
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1 εἰναΐ! ποῖ ποῦν δχδτιΐπα δεγίαξίηι 1ῃ6 τατίουϑ ΔΙΠο ρα 05 δὕονο στο, ἱπαβτηποἢ 

85 ἰἃ ποῦἹά τηδκὸ ἴΠ6 ἰηἰτοἀποιίοη ἰο οἰδρ. 111. ἴοο Ἰοῃρ ; αὶ βρϑοίδ!!γ Ὀδοδυδ6 1 
ἄθροτο ἰΐ ποῖα Βα ἰς ΔΟίΟΥΥ ἴο ἴΠ6 ΤοΘοΓ, Δῃ ἃ τοῦ ἐδαβὶ Ὁ]6 ἴο (Ππ6 ττίϊοτ, ἰο ρδν (86 
Τεαϊδιια διἱδητο ἴο ΟὈὐ ΟΠ ΟΠΒ, ΠΡ 6 πᾶν ἀΌ]Υ οοηδίἀογοὰ τ[Π6 οΧρίπδιίοῃ οἵ 

1Π056 8856 Γ[10Π8 ἰη (ἢ 6 ἰΒίοτγ, οὐ τυ πὶ οἢ ἴΠ6 ΔΙ] οραιίοηβ πὶ απδϑίϊοη ὅτὸ ουπἰο ἃ. Α 

δδίευ δηὰ δοῖεν Ἰυδρπιοηϊ οδη ἴῃ δὴ δα ἰοττηοα οὗἉ {π686 τηδιίογβ. 

(1) Νοδαοδδάποζζαν ἴπ6 Κη πα δὴ ἰπηαρα οὗ ροϊά, ΕἸΧΙΥ οὐ] 15 πὶ πεῖσις δηὰ 

εἰχ συ] 15 ̓ῃ Ὀτοδά ἢ ; Πα 5361 1 ὯΡ ἴῃ ἴα ῥ]αΐη οἵ Τλυγα, ἰῃ τ 6 ῥτονίησο οὗἨ Βδϑγυίοῃ. 

ἘΣ, ΡΓΟΡΘΙΥ ταὶ σχία, βλαάοισ, ἰμθῃπο6 ὕππασο, ξοποδε. ΤΑ 186 Ηθδ. 
"0Ό, ΕΖεῖϊς. 8: ὃ, ὅ. Πουΐ. 4: 16. 2 ΟἌτοη. 88: 7, ἴν 18 Α͵8ο υϑ6ἃ ῸΓ δέαύμ, 
ἴο νης ττὰδ δἰἰγυϊοα ἃ ἰέζεπεδδ. ἸῺ [86 σϑ86 Ὀθίοσα 8, ἢὸ ροάᾶ 18 
ὩὨΔΙΩΘα τθοδο ΠΙΚΟΉΘ55 (86 ϑἰδίυ6 ὈΟΙΘ; Δα 80 ἯἼὙἷ}Ο 8.6 δ ᾿ΙΌΘσΙΥ ἰο οοη- 

δείυτε τι βδῖ 18 τηοϑὲ ὈγοῦδὈἷθ, Ἁπλοπς ἃ ῬΘΟρΐθ οὗἉὨ βιιοῖβ στο] ρίουιβ συ θννθ 
85 ἴἰ86 ΒΑΡΥ]οπΐδηΒ Ομ σι βμθᾶ. ὙΠαὶ }βοίμιδ 88 ἴπ6 ρυϊποῖραὶ ροά, 18 δᾶ- 
ταἰ το οὐ 411 βαπάβ. (ἀθβεηΐὰϑ (1μΕΧ. 592) {π| 018 (μὲ Β6]8 ἰδ ἃ βγιθοὶ 

οὔ (δ6 ρἰαῃποὶ ομριίεν. Γαΐ δἱ ἃ ἰδίθσ ρογϊοά 818 γγἃ8 80 Ἀπηοηρ Βανογαὶ 
ΟΠ ΘΠ] πιο, ἰθ6γὸ 18 11{|16 τοοπὶ ἴο ἀουδί. Βυϊ ἴο ΤΥ πιὶπα, Μῦπίονῦ 
(Βεἰρ. ἀοσ Βαῦ. 5. 1θ 7.) [88 ρίνϑῃ 8618. οἰ ΟΥὙ ρτοοῦ, (δαὶ ἰδ6 δι) τνγ88 

8ε ἰοδάϊηρ, αν! ηἱγ οὗ [Π6 Εδϑὶ, 28ααΐ βοθῖωβ ο Ὀ6 σίου δὴ δρρε]]α- 
ἔνα σα οἢ σταϊρ ιῦ 6 ΔρΡΡ]1Θα ἰο ΔΩΥ Ἰεδάϊηρ ροὰ τ Ζοηιΐπμξ; (6 ἀγί!ο]6 
σου] οὗἁ οοΌτϑΘ τπλλκα 1 βρη βοδηὶ οΥὗΓ {Π6 οἰ οΥ ροά. Τῆι ΜῦπΙοσ ἰ8 ἴῃ 
[86 τρῃΐ, ἰπ [Π686 νἱοῦσα, 1 βου] γῦρο ἴγουῃ (86 ἴλοί, {παὶ 411 οὗ το 8 
δα ΒΣΙΒΟΙ Αβϑἰδ ΟΓΘ ΟΥΒΙΡΡΟΙΒ οὗἨ [86 ραν θηἶγ Ὀοάϊ65. ὙΥ6}1 τηϊρὰΐ 

81} θ6 ϑυςσΐ, ἢο μα βργυηρ ΠῸμ {Π6 τορίοηβ ἤθτα Ζογοδδίθυβ σοὶ] ρίοι 
οδ6 ὈΟΓῈ υηϊνοῦβαὶ Αγ. Τα 800] δῃὰ οδηΐγο οὗ {118 8 ΟΕΌΒῸ ; 

δη4 186 ΠοπιΘ 8πα βυτηροὶ οὗ Οττηυβα νγ8ἃ8 ἴΠ6 διη" ὙΥΏΘΗ, ἴῃ ῬΓΟΟΕΒΒ Οὗ 
ἔπι, ῬΑΓΒΊβιη, ἰ. 6. (86 Το] σίοη οὗἨ Ζοτοδβίθσ, νγὰβ τῃοάῆρα ὈΥ ἰογοΐρι 

ἸηίδιοουΓΒ6. δηἀ ὈΥ Υἱο 8 ὕΤΟΝΙΠΡ ΙΏΟΓΘ δηὰ τροσο μοί θη 8}, [ῃΠ 6 
Φἰαἰμιδς ΟΥὨ νἱ810]6 δυηιδοῖὶβ οὗ [86 σοὰβ γουβρροα Ὀαρδη ἰὸ 6 σηδᾶϑ, (Ὁ Σ 
Ῥαγβίβϑηι 8 ΠΟὡ6) ; δΔηά 88 Ἰοηρ' 88 [86 πΟΙΒΐρ οὗὨἨ 116 ΒΘΑΥΘΗΪΥ ὑοά!δβ 
γᾺ3 [6 ᾿6δαπρ' ᾿σὶποῖρὶθ οὗὨἨ δὴν πιοἀϊβοδίϊοα οὐ Ῥαγβίβηι, (ἀμ βυο ἱΐ 
Δ ΟΥ̓́ΘΡ 8}1 Εἰ Πον Αϑἰα ἄονγῃ ἰ9 αυϊία ἃ ἰαΐθ ρδσὶοα), δὸ ἰοηρ ἴῃ6 δ 
που] θ6 τεραγάβα αἱ ἰοαϑὶ 845 γίηιιδ ὑπίογ ραγῦόβ. Βυὶ ἰ8 ἐν οογίδίῃ, 
Ἧι ἐλαρε ἃ Ὀδχ οὔ [88 διπ, ([Ὸτ βυο ΡΥΟΌΑΡΙΥ τνὰ8 ΝΟ ΘΒ ἀπΘΖΖαυ 8 
ἸΩΔΡῸ), σου ]ὰ ἴα διποην (ὃς ΒδΟΥ]οηΐδηϑὺ Ὡμδὶ [Π6 βἰδίῃεβ οὗἨ Βο᾽ 8 
δὶ Ββθυΐοη, πιθη!οηθά ὈΥ Οἰδβίαβ δῃᾷ Ἡδτγοἀοίυβ, όσα οὗ (6 ὀωγιαπ 
ἴοττη, βθϑῖηβδ 8] ί μ᾽ ΡΟ Δ ὉΪ6, ροῦμαρβ οοσίδίη. Βαϊ ἰΐ 1Β ΘΆΒῪ ἴο 866, 
ἴδετο ταῖσι Ὀ6 ἕισο ἔΟστΩ8 οὗ 8ῃ ἱπηδρῸ τηδᾶδ ἴο τοργαβθηΐ ἴ06 δυῃ ; Οῃ6 οὗ 
ἴδε ἀιωαπ ἴοστω, βυταθο !Ζίπρ᾽ ἰμ6 ἀἰνΊ ΔΙ ΠΟ νγ85 βυρροθθα ἴο ἄνγ6}} ἴῃ 
(Π6 βῃη : 8ποίΠο Γ δ σ [86 ἔοστω οὗ (86 πδίυσαϊὶ βυη 186}; ἕοσ (ἷ8 νουϊὰ 

Θ4ΌΔΙΥ γ16}} τουχίπὰ (86 του ρρον οὗ ἴμ6 ροὰ σοῦ ἢ6 τ γβερραα, 
7 



74 Ἐχο. ΡΥ. ον (ΒΡ. 111. 1. 

ΤΡ Ίμ6 δ οΓ ΤΑΥ͂ ὃΘ βιιρροβαά, ἰπ [86 686 είοσα ὑ8, ἔμθη ἃ »έϊαν- τοι, 
Σ. 6. 8η. ΟὈΘ]18,ς.-Ὀοάγ, ὙΠ Ὴ ἃ μοδα οΥ ἰορ ἑοστηθὰ ἱπ 186 βυ π᾿ 1 ΚΘΠ688, ποὶ 
ΟἾΪΥ τηΔΥ, δαὶ ταιδῖ, Πα Ό ΓΑΙ 6 Βυρροβθᾶ. ΕΌΓΣ ἃ τηοτηθηϊ γγὰ ν1]] Σοβὶ 
[86 τηδίϊον Π6ΓΘ. 
ὙῸ --ἰ 60, ἴτοπι ὩΣ οὐ τῷ "ὦ (6 Ηδῦ. ὅΌ, δὲζ. --- ἘΠ, δα β, ἸΌτα 

οὗ “ρῃ. 

ἘΧούμβυΒβ ΙἸΥ. 

ΤΈΙ8 ΘΠΟΣΩΟΙ 5 ΒοΙραῦ οΟΥὗὨἨ πἰποίυ ἔδοῦ ΟΥ δ᾽ ΧΕΥ σὈϊ8, δὰ ὈΓοδά (ἢ οἵ οΗ}7 
ὩΪῺ6 ἔδοϊ, 18 (δὶ τ δῖ οἷ μ88 οδ᾽ θὰ Τογί, 385 τ αν δθθὴ ΔΌΟυ, ἴδ ξῶ- 
οϑδιη8 δ [86 ΒΏΘΕΙΒ ΟΥ̓ ΒΟ ΤΙΔΩΥ͂ ΓΟσΘηὐ οΥ ἶς5. Υ̓ οἱ ἃ ΒΟΌΘΓ ᾿πΠῸ ΤΟΣ ΠΙΔῚ 
6 ρου 6α ἴο αἷς : {86 βἰδίαθ ὀχ Εἰ Οἱ ἰοὰ ἃ βίῃ τυ δ οὗἹὨ 186 λωπιαπ ἴΌ Πα, 
ΨΥ αἸὰ ποῖ {πΠ6 τΥΓΟΥ ἢδηλ6 {86 ρᾶτὶ οὗ (6 ὈΟΑῪ ἔσγοπι τ ϑίο 186 Ὀγοδάι 
ἯΔ8 ἴθ ἢ δβ 1 μοδά, πϑοῖ, Ὀγθαβί, ΒΒου  ογβ, ἰοηδβ, οΥὐὨ Ἡδαδὶ ἢ [Ὁ 
ΒΌΓΟΙΥ [806 ΑΙ ΓΘ ΠΟΘ 18 οὶ δ [{{π|6 πὶ {8:6 ὈΓΟΔαΙ οὗὁὨ [8686 ρεγίβ. [ΙΓ 1ὑ τῶ 
ΟΥ̓ ῬΥΥδιρϊ 4] βμᾶρθ, ἵμθπ τὸ πιϊσῃῦ Θχραοοὶ {πΠ6 πιδᾶδιγο οἵ ὀγεαάί(λ ἴο ὃ6 66- 
ἐϊπηδῖοα οὗὨ οουγδο ἵἴτομι ἴῃ 6 ὈΔ456 Ποδγ ἴὸ ὑπ6 θαυ, Τῇ Ὅσα οὐὔἩ 186 πδ- 
γαίΐομ ἸοοκΚ8 νΘΥῪ τσ ᾿ἰκὸ {π18. ὙΥ̓́ΒΘΓΟ, ᾿ὰ 411 186 δοοουηῖθ τὸ δατνο οἵ 
[Π6 ἸαΥρθο 81Ζ6 οὗἉ {86 πυπιδη ἴόστῃ, 19 8ῃ δοοουηῖΐ οὗ 118 ὈΓοΒ (ἢ σίνοη, π|8- 
ουϊ ΔΩΥ͂ ΓΘΙΈΓΘΠΟΘ ἴο (Π6 ραγῦ {πὶ τγῶϑ τηθαβυγοαὰ ἰὼν 3 ΤΈο Εργρίδη 
Οὐδ 8 κ8 ἀγὰ ἴσομι ΠΥ ἴο οθ Βαπαγθὰ δπὰ ΠΥ ἔδοϊ ἴῃ μοὶ. Μιρδὶ ποὶ 
016 οὗ πἰποίυ ἔδοι, 1 1η6 Ὀᾶ86 ΤΟΥ͂Θ βὶς ἀθαρ ἴῃ ἰδ6 οδγίϊ, δίδπα ογεεὶ 
ὙΠ μου δὴν αἰ ΠΠσυΪγ, (}08ῖ 88. ψ6}} δδ [86 ἴγυηκ οἵ ἃ Ἰοἣν ἔγοο), ἢ ἰδ τοτὲ 
ΟΥ̓ [86 Ὀγοδάτῃ μοτο παπιοὰ ὃ ΤῈ6 υρα αἰΒρσοροσίίοῃ (πίποῖγ ἤδος δἰχὰ 
δηὰ ΟΠΙΥ πἷπθ ἔδοῦ Ὀγοδὰ), νυ ϊο ἢ 18 80 οἴδῃ βροΐζῃ οὔ τῖτ 8 οοῃιδσωρίθουν 
ΒΏΘΟΓ, ὙΔΗΪΒΏ6Β ΘΏΠΓΘΙΥ ΒΘ ΜΘ ΒΌΡΡΟΒΘ δα ἵογπι ἴο πᾶνθ γϑβϑϑ] θα δὴ 
ΟὔΟ 8. 18 11 ποῖ 8 ςοηοοαρα [δλοῖ, ᾿Ἰπογϑοόνοῦ, ὑπαὶ Ὀοίπνθοῃ ἰδ δηοὶθηὶ 

Ἐχγυρδη δῃὰ Βδου]οηίδῃ το] ρίομ, ργιεβϑίῃοοα, οὈ]θοῖβ οὗὨἨ πουβϑβὶρ, δπὰ δ:- 
οἰ οοίατα, [66 ΕΓΒ βύγι Κη ρ᾽ ΓΟ ΙΔ η 68 ὁ «76 0]ΟΏΒΚΙ ἢ88 βοιγη, (Ῥδδί. 
ἈΑοργρῦ Ρ. υΧΧΧ, β6α.), ἴ[μαῦ [86 οὔθ} 1818 οὗ Ερυρὶ ποτα ἰάοὶ-ρεϊαγα. Ὅλο 
ΟἸτγοπίοου ΑἸοχ. (Ρ. 89) βυβ: “ΤῈ6 Αβδυσίδῃβ [1]. 6. ἴ8ο86 Ὑδὸ ᾿ἱνϑὰ ὃ6- 
γορὰ ἴ1μ6 ΕὨΡ γαίθ8] ἄσϑὺ ογϑοιθα οοἰωπιπαπι Ματγίὶ, δοιὰ σπουβειρροὰ δία 
διποηρ ἴθ ροίβ." ὙὍμὸ Αἰηγοίδοδη Αροΐϊο, ἰὰ 1μδοθθιποηΐδ, νγ88 8 μι ϊατ, 
ἴο πο ποτ ἀρροηάοὰ Βοδὰ διὰ ἔδοῖ, (Μυπιον Β6]. ἀογ ΒδΌ. 8. 59). 
Απιοηρ ἴμ6 τυΐηβ οὗ Βομπιθ Βανα Ὀδδη ἀὰρ ουὐ ὕνο ᾿πιᾶρθβ, ἰοσπθα ὃΥ 8 μὶ} 
[4Γ- ὈΔ5318, δηστιπουηϊθα ὈΥ 8 Ὀυδὶ οὗἨὨ 186 ποδὰ δηὰ Ὀγοδδὶ, (Βοιϊαυὶ βουϊαγθ, 
οἷο. 180. 22 δηὰ 82). 1 αἰ ογ ὍΘ τηδάθ, οἡ 1Π6 στουπὰ οὗ ογθοίηρ δυο 8 
Βυρθ οὐδ εἰς οὗ αἰ]ἀοὰ ποοά, τιμαὶ ἰβ ἰο Ὀ6 881ὰ οἵὁὨ [86 οὐδ δα ἴα Ἐργρὶ 
σι θῖςἢ 8.6 ΟὗὨἨ ὁη6 ϑἴοῃθ, δπα δ. ἴγτοπι ΕΠ ἴοὸ οὔθ Βυπάγοα δηὰ ΠΡῪ ἴδοὶ 
μη Απὰ πῇβδῖ οὗἩἨἁ ἴμ6 Ὀγδβ8 Ο(ο᾽οββὰβ δ ΒΒοάθβ, νι! οἢ, δοσογάϊηρ ἰῸ 
ῬΙηγ (Εἰ. Ναὶ. ΧΧΧΙΨ. 18), γγᾶβ βουθῃΐν οὐδ Ηρ ἢ Απὰ δ ἴο [86 
ΔἸ]ερεὰ σγοίδεγιιθτ688 οὐ 6 ῬΧΟΡΟΓΓΟῺ8 ΟΥ̓ ΒΥ, ΘΙ, τβοῸ ἰμαὲ ἷ8 (Ἀπ ΠΑ 
στ 186 τποπϑίτουβ δηὰ [86 σίραπτῶς πο ἰδ ΘΥΘΣΥΜΊΘΓΘ δρρδσζϑηὶ ἱπ (88 
ΒΔΌΥ Ομ ἑ δὴ βιγυσίαΣοβ ---- γγ78}}8, ὑβιρ] 68, ὕουνουδ, ἀγίκθϑ, δὰ βδηρσίηρ βάγάθῃϑ 
“τ π1}} 06 ἀϊδροβοα ἴο πᾶ δηγίβίηρ οὗ 0818 (ἀοϑθιιβ Εἰ τΩΒΟ  ΎΘΥΥ 7051} 
84γ8, (Ασῦ αδψίοπ, ἰὰ Ἐτβοθ δπὰ ἀτὰρ. Επογο. ΤΆ. ΥἹ]. Ρ. 24), τθα 
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Ἐροδκίηρ ΟΥ̓ 106 τυΐηβ οὗ [86 ἴοτγοῦ οὔ Βοὶυβ: “ ΤΉΏΘΥ ΔΥῸ ΠΩΡΟΒΙΠΡ ΤΩΘΓΟΪΥ͂ 
οη ἴδδ στουηὰ οὗὨ {μοὶν οοἰοϑεαὶ σγεαίποδδ, ποῦ οα [6 βοοσ οὗἨ Ὀθδυῖγ. ΑἹ] 
186 οὐπδιηθηί δτὸ γος δὰ δαγϑαγοιυδ.᾽" ΙἸη ἔδοεϊ, ἴπ6 Βυρο, {86 στοίθ8η86, 
189 μἰχαπίοναιο, ὈΘ]ΟΏρΒ 0 ΠΘΑΥΪῪ 4}} {πὸ ΒΑ υ]οηἶβ που οὗ γῇ, μι ἢ 
βαύ μαϊηοα οο] ΘὈΥγ. ὙΥΌΥ τγαβ ποῖ ΝΟυ ΒΔ πασχα θ ὯΒΣ ἴῃ ροοά Κκ66ρ- 
ἰῃς ἢ 4}} {815 ὃ 
“Βαϊ [86 δοϊουπάϊηρ, [86 ἸΠΟΔΙ ]ΔΌ]6, (86 ᾿πογοα! Ὁ]6 οχρθηβο οἵ δυο δῃ 

᾿ππᾶσὲ οἵ σοίά ! Ἰὺ βυγραββοβ 8]} (ἰ1ἢ, ὀχοαρὶ δὴ α ργίογὶ οπϑ, {ἴκὸ ἐμαὶ οὗ 
Ἠροαηρείδηῦονν "ἢ 

Βυιὶ πδδὶ {ἶ (6 ᾿πιᾶσὸ 'ῃ αυσδύοη τότ ἄγεῦ σαγνυϑα ἔγομπι τοοά, ΟΥ̓ ΤΑΙ ΒΘΓ, 
οοηῃδίγυοιδα πῖῖ} νοοά, διὰ (θη ἃ βίτοης ρι]ἀϊησ οὐ ἰδίῃ ροϊὰ ρμ]αίθ σεῦ 
Ρυ  ὕροῦ 1 --- οουἹὰ 10 ἀοὶ Λπ6η 6 “816 σοίάεη 3 ὙΔ8 ποῦ [}18 ἀϑ08}}γ 8ὸ ὃ 
ἴῃ Ἐχ. 87: 25, (Π6 δἰἵδν οὔ ἰποθηδα 18 βδϊα ἴοὸ αν ἤδθϑῆ πιδθ οὗ αεσαοσία- 
τοοοᾶ ; γαῖ ἴῃ Ἐκ. 89: 88 {μὲκ 15 οΔ|16ἃ (πΠ6 αἰΐαγ “Γ᾽ σοίά (ὩΓΙΣΓῚ ΓΙ2Τ3) ; δηά 
80 ἰῃ Εχ. 40: δ, 26. Νυπι. 4: 11. [ἡ Ιἰκο ἸΏΒΠΏΘΤ, Ἐχ. 88:1 (6115 5, ἰπαῦ 
[86 αἰϊδν οὔ Ὀυτης οἴἶδδυϊ ἢρβ τγὰβ πδ46 οἵ ἀσαεῖα ; ἀπὰ γοῖ ἴῃ Εχ. 89: 89 10 18 
οϑ]οὰ ΩΓ ΓΙΣΤῸ, (δὰ αἰίαν 4,7 ὅταϑε. 1η βοὴ 68868, ἴ86 ΔρρΟΙ Δ Οἢ 5 
φοία, ὕναδβ, 816 οἵ δουγβα ἰο ὃ6 υπάογβίοοά 88 ΡΠ] το 186 ρμίαἰἑηγ) ἩΒΙΘᾺ 
εοῃποἰδα οΥἁὨ ἰ᾿ο86 τηοῖΆ]8. ΟἸθανγ 1 ττᾺ8 80 ὙΠῚΕ 86 ἸΔοὶ-δίδίαθ5 ; 866. 188. 
40: 19 564.. ὙΒ6ΤΟ ἴ86 Ὑβοΐθ ὈγοΟθδ8 18 τιϊμαὐοὶν ἀοϑογ θα. 80 δσδὶῃ ἴῃ 
Ι,αὰ. 46: ὁ δ6η., Ἡβ6γὸ (π νυ. 7) [π6 σαγγψίησ ο7 ἰλε ἰάοἱ οπ ἰλὲ βλοι εν ἰδ 
τοεηἰἰοποα,, τ οἢ Θχοϊ 65 ἴΠ6 1468 οἵ ἃ 8014 οδϑίϊησ. Οὐμιρ. α8ο 188. 44: 
9---11. Αγαίη, ἴ86 |Πκθ 15 στδρἢο δ} ἀθβου δα ἴῃ ΦΨ6Γ. 10: 8 866.. ΒρΘΟΙΔΙΠΠΥ͂ 
ἴῃ υβ. 4,9. Τὸ πιδῖο ου [86 τ βοΪθ βμδρα οἵ ἃ ἰαγρο ἰάοἱ, ισοοὰά νγᾺ8 πιθ668- 
ΔΙ; ἴοΥ 1Π|8 [06 ΠΆΓΥΟΥ σου ἃ Θδϑι νυ [Ἀ8οη. Βυῖ ἴο οδ5 ἃ βίδιιιο οὔ {μι ΓΙΥ, 
ἴογίγ, οὐ πλοσὸ συδὶϊδ πῃ Βοϊραῖ, ἔγοτι πιο θη ποῖα 8, βαγρδϑδοα 4}} (Π6 ἵκῆον- 
ἰοάσε ἀπὰ βρόντον οὗ δηιαυϊῖϊγ. ΙΥ ᾿πάθοὰ [86 8016 βἰβίιθ γγ88 πιϑῖδὶ οὗ δῃῪΥ͂ 
Κιπά, ἰξ πιλδὲ μν θη δοίϊονν, Δηἀ ΟὨΪΥῪ 8 πιϑίδ! πα βυγίδοα (80 ἴο Βρ681) 
νῶϑ οοηϑίγυοϊοα. ὙΠ6 ῬγΟῦΌΔΌ]6 οοϑὺ οὗ ΝΕΌυς μϑἀ 6 ΖΖΑΓΒ ἱπιᾶσα, τη8ἀ46 ἴῃ 
οἶμον οἵ 186 τᾶγ8 δῦονο ἀδϑογ θα, (πὰ 686 δγὸ 1:8 ΟἿΪΥ [8 8510]68. 0168), 
δ06α Θχεῖϊϊθ ποῖον 86 δϑίοη ϑιμθπῦ ΠΟΥ ἴΠ6 δϑγολϑιὶς 8Ππ|}}6 οὗ ογὶτἰσβ, ῬΓο- 
Υἱ ἀθ {ΠΟΥ ΔΓΘ ΠΟΓῸ βο οἰυουβ ἴο ἰῃαυΐγα σατο γ αἴον ζαεία, [ΠΔ ἢ ῬτΟπ6 
ἰο τ ἀΐου]θ ταὶ (ΒΟΥ ἀο ποῖ γϑϑ ἱγ υπάοτθίδηά. 
Βυὶ οὔ δἰπιοδὺ ΔΩΥ στουηά, ἴπΠό το 5 ποῦ πη ςἢ οσςδβίοη ἴον [μ6 οσοπίοιηρία- 

Οὔ το͵δοϊου Οὗ ΟὟΥ παγγδίίνο. ΟΥ̓ δ᾽] (π6 οἰτῖ6β οὐ 16 δῃοίθηῦ πουῦ]ά, Βἃ- 
ὑγίοη, ἴ86 στοδὲ πιράϊυῳ δηὰ τηοῖγορο] δ οὗ οοτηπιυπιοδίίοη Ὀούνθοη τ} 
ςΟΌΙ ΠΟ ΤΟΔΙ ἀρθοῖδ οὗ ἴΠ6 Εδδὶ δηὰ Ὑγ  ϑὺ, νγὰ8 [86 στο ιϑδῖ, τιοϑὺ Ἰαχυγίουϑ, 
δῇ τηοδὲὶ τηδρηϊἤσοηῖ. 866 [86 σομηποῦ νἱθνγ8 ἰὴ Τοραγαὰ ἴο 118 οαρ δ], 85 
ἀεγνεϊοροὰ ἴῃ αν. χνὶϊ. [1 πὸ τὸ δϑίουπαϑα, τπούθουϑῦ, δῇ ἴπ ἐζρεηδ6 οἵἁ 
αοἶ Δ ἰϊηδρο 88 (μδί οὗ Νοθυςβδάποζζαν, ταὶ 8}}8}} νγγὸ βᾶὺ οὗ [86 80- 
οουπΣ οὗ Ηδοτοά. δὰ Οὐδϑῖαϑ ἡ ὙῆῸ ἰδίῦθυ βαγβ (Ἰὼ Ὠ)]οά. 8ῖς. 11. 9), ὑμδῦ 
ἴδε εἰδίῃο οἵ Βεϊυβ τῦδϑ Του ἴδε πἰρὰ, δηὰ ποϊρβοὰ 1000 ΒΑΌν]οπΐδα 
ἰοηῖα. 1 ρομον οβἀπηδίθϑ (π6 800 ᾿ΑἸΘπί5, τ ῖοἢ Ηοτοαοῖυβ (1. 188) 58 γ5 
ἴδε εἰδίαθ ποὶρθα, αἱ 56,160,000 ΕΥαπο8 (ΞΞ 811,240,000), νι ῖο ἢ τηϑῖκοβ 
ἐδοὶ ἰδδηὶ ἰο Ὀ6 ποσίῃ δῦουϊ 14,000 ἀο ]Δγ8: 5 δηα σϑοκοηίης πὶ {818 186 

8. ΤΗἷδ οδιἰπιδία βοθῖη8 ἴο Ὁ6 τηπς οἡ (ἢε ρτοδηὰ {Πᾶιἱ {{|Ὲ ἰδίοπτς ἴῃ ἡ Βτ 10. ὙΓΟΓΘ 
Βαῤᾳφίοπίαπ; «Ἐϊοῇ 8 ποῖ ἱπιργοῦδοϊα. δ πουισὶι Ἡοτοάοϊαβ8 ἀοοβ ποῖ ΟΧΡΓΘΒΒΙΥ ΒΑΥ͂ 
ἰδ. Βαι ἴῃ 171. 89 ἢ βρεςὶβεβ 1π6 ΒΔΌν] ΟΠ 8} τδ]οπῖ, 85 αἰ Ποτίπρ ἤοπὶ τὸ Ατὶς οἵ 

Ἐαυθοεαπ ἰαἰθηῖ. Το ἰαῖῖον τοὶ ἢ οα δἰ Χιν πεΐπας, δηὰ [86 [ὈΓΊΠΟΥ ΒΟΥΘΩΙΥ ; 860 Β6- 
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οἴδον δίδίιιθϑ μὲ Οὑ68188 τη Ποπ8, δηὰ [ἢ6 ἀρραγδίυβ οὔ ΔΌ]68, Ὀοντἶβ, σΘ Ώβοτα, 
οἴο., γὸ ἤδνα ἴδθ βιῃ οὗἨ 5500 ἰΔ]6 8 οἵὁὨ ρμοϊ]ὰ -ξ ὶ δρουϊ 77,800,000 ἀοϊϊατε. 
1{1Π 6 δεοουηΐ οἵ βαο ἀχρθπάμαγο 6 ἀδοπιρα ἴῃ ρματί βοουβ, (11 ἰ5 δὲ 
Ἰθαβδὶ οὗ ἃ βοιηδονν δὶ βυδριοῖουβ σμδγδοίθυ), ἰμθὴ ἰοῦ ὰ5 οδισυϊαῖίὶθ τῇλβδὶ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἴδ6 βἰηρία Ρυγδπιὶὰ οὐὗὁὨἨ Οθορβ αὖ (ζᾶ Ἵοοβῖ, δῃᾷ 860 Ὑμοῖμον ἴτ πὶ} 
πού [ὯΓ Ἔχοθϑα {818 βϑυπι. Τακα ᾿ηἴο δοσουηῦ, ογθουθρ, (86 νγ8}}5 οὐὗἨ Βαὺγ- 
Ιου, β6ἰ4 ἰο Ὀ6 2560---800 οΥ πιογε ἔδοϊ μῖρι, δῃὰ β' Χίυ παῖ ]θ8 1π σΟΙΏρΑΒΑ. 
Ααἀὰ ἰο {8686 (Π6 ἴοΥοῦ οὐὗὁἨ Βο]υ5, [80 ρῥδ΄δοθβ, ([Π60 βδηρίηρ χαγάθηξ, ἐδ6 
ἀγίκοβ, [16 ἀγι βο 14] [Δ Κο8 δηὰ οβπδ]8, οἴο. ; δηὰ ἴμ6ὴ ἃ ρίδῃςθ δὲ ἴδ6 σἰδίυθ 
οὗ ΝΕὈυσ Δ ἀΏΘΖΖΑΓ ΠηΔ 68 ἰξ αἀννϊη]6 ἀονγη [0 υϊ8 8 ΡΙΡΤΩΥ͂ Ὁγ ἴ86 δἰὰο οἵ 
8}} {π686 βἰῃραῃάουβ βϑἰγιυςίυτο8. 1 τὰ ἀἰβο]αιτι ἴλ6 Δ] ΟΔῆο6 οὗὨ ΔῺΥ οτοὰϊξ 
ἴο βυςἢ δοοουπίβ, ΒΟΥ 5811}8}} τὰ ἀΐβροβα οὗ (86 ἰδβι ποῦν οὗ Ἡδοτγοάοίυ5 δπὰ 
Οἰδϑῖαϑ, ψμο Ὀοίδ νἱϑιιοα ΒΔΌγ]οη, δπὰ γταρογὺ του Ῥυβοῦδὶ οὐβεγυδίίου 
Νοίβιηρ ἐδ Ὀ6 ΠΙΟΤΘ ὕγι16 ΟΥ̓ ἘΠΙΏΘΙῪ ὑπδῃ (Π6 ΓΟπιδτὶς οὗ [86 δοῦν δηὰ ͵υὰϊ- 
οἷουβ Ηφογεη, (1ά6θῃ, εἴς. 1. 2. 8. 170): “ὙᾺΘ οἴγοὶθ οὗἩἨ οὔῦ οὐσῃ δχρεῦ» 
ΘΏς6 σϑηποῖ, 8 ἃ τηδίϊοσ οἵ Ἴοουγβα, ἔπτη δὰ 058 ὙΠῚ [86 τηϑϑβυσο οὐ ἱμαί, 

πο, ἴῃ οὐδοῦ οουηίγὶθ8, 'ῃ ἃ ἀἸ σοὶ οἰϊηδίθ, δηὰ ἰὼ ἀἰβογοης οἰγοῦ» 
βίδποοε, 18 ρΡοββι 6. 0 ποῖ ὑπὸ Εργρίίδη ρυγδπιάβ, (Π6 ΟΒΐηθβο ν8]}}, διὰ 
[86 τος Κ-ιοαρὶα δὺ ΕἸΟΡδηΐθ, τθοοκ 845 ἰῦ ΓΘ δὺ Οὐ οὐ οἴβηι, τ] ἢ ΑΣτὸ- 
Βϑῖἴ68 ἰ0 1|8617 ἴὉ6 μόνον οὗἨ ἀεβηϊησ {μ6 1ἰπι8 ἰο νι ϊοῖ [86 υπϊοα ρόποσ οἵ 
τ θοἷθ πλτοπ5 οδῃ ΡῸ ἢ [ἢ δοοογάδληςθ πιῖὰ {Π6 βρὶ τὶς οὐἁἨ (818, ἴῃ τωηοδὶ τὸ - 
οϑπΐ οἰδββιοδὶ οὐ τς 8 ΟΥὗἮὨ πᾶπιθ δθθ ἴο Ὀ6 υπϊίοα ἱπ (ἰ6 ορίπίοη, ἐμδὲ ἰδ 
οτ Ηογοαοίυϑ δηἀ ϑβοῖηθ οἴδοι δποιθης ἰδίου δηδ ἃγὸ βίυἀϊθὰ δηὰ ὑηάον- 
δἰοοά, 186 ΒΙσ ΠΟΥ Ὑ11}} Γμοὶν γαῖ δίδηὰ. [Ὁ 15 ποῦ βϑϑίαυ, ἴπθῃ, (ὉΡ 8 ἴο 
δ δτπιθ ἃ ἸΟΠῪΥ δἷν οὗἉ βίκθρι οἶϑῃι, ἰῃ τοϑρθοῦ ἴο δυο ἢ δὴ οΟὈΘ]18Κ-ϑἰδίι6 8ἃ5 (μὲ 
οὗ Νουςβδάποζζασ. Τῇ {|Κὸ 18 81}}} Ὀθίογθ ΟοἿγ δγϑβ, δηὰ 15 θδεσομὰ ἀθ- 
ὯΔ]. οἷ δἱ ΟἸθοραῖγδ᾽β Νβρᾶϊΐο; δὲ Ῥοπιρθγ᾿β Ὀ1Π δῦ; δὺ (86 οὐδε ἰεκ 
δβίδηϊησ 'ἴη Ε]6ΙΙΟΡΟΪ8, μοῦ Οῖτο, βιχίυ ἔδοι ἴῃ μοὶ χαῦ, ῶοσο ἔδαπ 2000 
γΘΔΓ8 οἷα, οὗἨ οῃθ 58ο]ϊ} ἃ τὴδ85 οὗ βἴοῃϑ, οαὐ ουΐ οὗὁἨ [86 αύδΙΤΥ δῦ ϑὄγθῃσ, ἱ. 68. 
αὖ [86 οαἴαγϑδοῖίθ οὗ ἴ6 ΝΈΪ6, δὰ βοδιοαὰ ἀότῃ βοαιθ 600 ογ 700 ταΐθς ἰο 108 
Ργθβοηῦ Ἰοςδ] ν, δηα ἴμβοσο ογθοϊθα. ἍὙ}} Ῥσγοῦ, 1ρθπρουο βδυ βίαν δὺυρ- 
ποϑῦ θγα, ἴοο, ὑμαῦ νὰ ἤδνθ ἙΠΟΙΠΟΥ “ ϑίοΥΎ οὗ 8 οοντίδίη Βϑη)διηη Ὁ ΤῊ 
880 οὐ] 18[ς, του σ, 18 ΟὨΪῪ δἷχ ἴδοϊ δηὰ 8 μα] βαυδῦο δ ἴδ 880; διὰ 
γοῦ 10 βδἰαπάξ, δῃὰ [88 τόσο ἴμδῃ 2000 γρϑσβ βίοοᾶ, ἅττη.Ό Τὸ ἱπιαρα οἵ 
ΝΟΌυς ΔάποΖΖΑΣ τγὰ8 Ὠΐηὴ6 ἔδθὶ δἱ [6 886, Δηἀ ν788 οὴ6 ἱμὶγὰ δῖρσῆον [ἢδῃ 
186 οη6 δὶ ἢ 6] ορο 18. Αὐτὸ ποὶ [86 ρχορογίοηβ ἐμ 6} οὗ ἴπ6 Βοῖρδὶ δηὰ 850 
οὗἨ 186 ΒΑ γ]οπίδη, αἰοροῖμασ δοιμορθῆθουδ πεῖ 6 Εργυρθδη οὐδ λεκα ὃ 
ΤἬΘδβ6 σϑηρο ἴτοπι ἴουγ δηα ἃ δα] ἴο ἔνοῖνο ἔδει τ]ὰ δὲ ἰμ6 ὈΔ56, δῃὰ ἔγοδλ 
ΔΕ ἴἰο οὔο Βυπάτοά δηὰ δεῖν πη μοῖρ. ὙΠΘΓΟ ΠΟῪ 8Γ6, ἴοο, δ {819 ΥὙΘ ΤΥ 
πιοπιδηῖ, ΡΑΙρΡΔ4Ὁ0]6, νἱβὶ ὉΪ6, δὰ οἵὁἨ οπο οἱ πι888 ---- Ὡοῦ ἃ ἀγϑϑῖη ΟΥ ρθδΔῆ- 
[437 οὗἩ βδοπια ψοπάοτοϊονιησ {60 ἰπ [86 ὕπι6 οἵὁ ἴ0 ΜδοοδῦΌθ68, 88 1, ρΌΣΚΘ 
πουΐϊὰ δίῃ ρογβυδὰθ τ18, ἰῇ γϑρθοῖ ἴ9 6 Ῥϑββδαᾶρα ὉΠάΘΡ οχδζηϊηδίίοαυ. Π 
{πὸ ἔταρα ογοοῖθα ὈΥ ΝΕ Βδά ΠΟ ΖΖΑΣ γγ͵88 80 ἰΔΥμθ δὲ ἴο ὀχοϑϑὰ 4}} ογϑά!- 

Ιοθ᾿ 8 Ηογοά. 11. ρ. 329. Βαϊ 4}} τἢΐ8 δπιουηὶ οὗ ροϊὰ ἴῃ οἰ α8᾽5 βίδιαθ, (1 ἱπάοεά ἰξ 

ὝΘΓΘ ΓΟΔΠῪ 4]}] οὐ βο] ἀ), 18 ΟὨΪΥ οὔ ἴΐοπὶ ἴῃ {ἰ16 ᾿ἰδὶ τ ΒΊοἢ ΟἸοδ᾽88 σίνοβ. Ηος βίδίββ 

(δδι τ᾿ κἴδίια οὐ πο ψοϊσῃθα 10Ό0 τα] η 5; [πὶ οὗὁἩ Μυ]πδ, ἱ. 6. εηυβ, 800; ἃ 

80]. ἴον τπ6 ἰ4οἷ5, 500 ; ἵἴνὸ ἀντί πκίηρ σαρε, 800. τὸ σοηβοσβ, 60; οτς ὈοΝὶ ἰὸν Ψα- 

Ρἱίογ, 1200 ; ἔογ 1116 ΟἸΠ6Γ το βἴδι 65 αἰβδοὸ ὁπθ οδοῖ, 1200 τοροῖδοῦ; διποιης οἵἨ 186 

σι οἷο, 5.500 (Δ]|6 18 ΞΞ- 77,5 00.000 ἀο]]Α ΓΒ. 
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ΠΗ γ, τρδὺ τυδὲ Ὀ6 58] ἃ οὗ ὁπ ὙΠΟ ἢ ΑΙββουδη τ ηΠ0η8, ἱῃ 88 ΒΙΘΠΟΙΝ. 
Οτιοηὶ. Π. ὃ ὙὍΠο ραδδᾶρο γηΒ ἴδ: κ1ὴ ἴπ6 γον 866, {π6 140] οὗ [86 51 
ἴὰ Ηδ]ορο 18, ἃ οἱ οὗὁἩἨ ῬΒΘΗ οἶα, γ88 βίσυο Κ τ ΠΣ πῖπρ, δπα τοσοῦ ν 
πὰ 186 ἰδτ 0 ]6 γγ8 γοἀυοθα ἴο 88:69. [0 18 βΒ614 μδΐ 10 νγὰ8 160 συ 118 ΙΒ, 
δηὰ 76 Ὀτοδά. 

1η ἰσυϊὰ, 1 [86 δοοουηὶ ὈΘΙΌΓΘ τπ18 18 50 ΙΩΟΠΒΙΓΟΌΒΙΥ ἸΠΟΤΟ 1 ὉΪ6 85 Βοιὴθ 
οτϊ εἰς οὗ ἃ τϑοθηῖ οἾ888 δϑβοτί ; [Ὁ ἴΠ6 ἱποοηρτο 168 ΓΘ 80 δβίδυϊηρ, δὰ ἴῃ 
ΒΓ ἢ ΒΡ το οὔ: πο πὴ δὶ Κὶπὰ οὗ ἃ σι Πρ γὰ8 ἢ6, το τσοῖθ ἴπΠ6 ὈΟΟΚ 
οἵ ΤθΔη]οὶ δὲ 50 ἰδίθ ἃ ροσιοὐ ὃ Ἀια πὸ βορθ ἴο τβᾶκθ {86 ᾿ἱπιργαββϑίοι {πῇ 
δ ὍΟΟΚ νῶδ ἔστιθ, οὐ 8αῖ ἰδ γγὰδ ἴδ186 Ὁ ΠουΉ1685 [Π6 ἔοσιποσ. ΗονΝ ἰμ 6 ἢ 
σου ὰ ἢθ ττῖϊθ δυο ἱποοηρτυ 68 δη ἃ πο 5 ΓΟ81165, {παῦ του] ΒΘ Υ ΑΊΤΑΥ 
δὲ [86 ΒοογΏα] τοῦυκο οὗὁἨ δυθῃ “ΘΟΙΏΠΠΟΙ 86η86, ποῦ ἴ0 ΒΡΟδΔΚ οὗὨ βθδγοβίηρ 
εὐ οἰ ὃ [ἢ βδοσῖ, ἱἰπ ὙΔδίονοσ ἰραϊ τὸ Ἰοοῖκ δὖὺ ὕΠ6 τηδίζου Ὀθίοτθ 8, 
ὅτ Ἑσδῃποῦ Μ6]1 ἀο ΟὐΟΥ 186, ἴῃ τοϑρθοῦ ἰὸ [86 αἰ βου (168 4116ρεὰ ἀραϊπδί ἰῦ, 
(Ἀπ Δῃ ΒΑῪ ἴο ἴδ6 ἰαίοδὶ βἀνοοδίο οὗ Πἰδογαὶ ογἐἰοσῖδπι οα {86 ὈοοΚ οὗἩ ΠΔπῖοὶ, ἴο 
ἩΒβοῦι 1 αν ἰπδὺ ΠΟῪ Τοίοττοα, --- Δοπ ἐπ γεδυβ, δ. ἐπ ἰεἷρεο. Α ἄδαροῦ 
δοαυδιπίδηοο ὙΠ δη  αυΣγ, ἀπ ποτα οὗ βοηθσουβ οδηάοτ, σου] μοῖρ ὙΘΥΥ͂ 
το ἴ0 σὔγΘ {86 ΤΙ ΔαῪ οὗ δυο ΒΚ ρυοἴϑτη, 

Τὸ ἰδκο ἰδδνοὸ (ἰὸν 1 15 {ἰπ|6) οὗἁ 1818 ρσοίγδοία ἀϊβουββίοῃ, 1 σου] τ τ 
Σϑδυ, (δδὺ 85 [Π6 στοαί ρῥἰδίη οὗ Μοβοροίδιηϊα δρουπὰβ ποῦ ἴπ ΒΩΥ α87- 
Τὶ 5 οὗ δίοῃθ, ἰΐ 15 ΒΟΔΓΟΘΙΥ ΡΤ ΔΌΪῈ (δὲ {86 τηδ88 οὔ Νουα Βα π 6 ΖΖαν᾿β 'π- 
δε Ὑ886 οὗ [Π]8 τηδίθυϊαὶ. Α11 (μΠ6 τυὶπα οἵ Βαυγίου, τι ὙΘΤῪ ἔδυ Ἔχοθρ- 
δ, ΔΙ6 οἵ βῃῃ-Ὀδἰκοα δηὰ οὗὨἩ Ὀυχηῦ Ὀγίο κα. Ιὸ 18 ὈΔΓΟΙΥ Ῥοββὶ Ὁ]6, (μα βυ ἢ 
8) ΟὔΟ] τὶς οὗἁ βίοῃμϑ πυϊσῃῦ μανὸ θθθη ἤοαίθα ἀονγῃ ἴμ6 ΕΡἬταίθβ, ἔγοπι ἴῃ 6 
Αστηθηΐδπ πιουπίδίη8. Βυῦ ἴῃ σϑϑρθοῦ ἴὸ πιδκίηρ ἴδϑὶ ἃ ψοοάθῃ βίγυοίυγα, 
80 Βίδ πᾶσ, δῃᾷ οὗ ϑυ0} ἃ Βοϊριιϊ, πὸ ἱπηδρίπ80]6 βοσίουβ αἰ σα ΠΥ σου] 6χ- 
δῖ, ΔΩΥ͂ ΠΟΤ ἴἢδη ΟΌΡ 981ρ- σὶρ 8 ΠΟῪ ΘΧΡΟΙΊΘΠΟΘ, ἴῃ τη κίηρ ἤστι πιδβίβ 
ἐμιδὲ διὸ δἰ θοσ, δῃὰ μδυύθ 811 [86 Ῥσγϑββυσγα οὐ {86 8811}8 ἴο Ὀθδὺ, σβθη ὑτροᾶ 
ὉΥ νϑβοιμβοηὶ τϊμὰ8. Α βίῃρ!θ ἰγϑθ οὗ ἢγ, Οὐ Ἵθάβδυ, οὐ οὐργθβϑβ, σου] ΘΆΒΠῪ 
δδν Ῥθϑη Τουπᾶὰ ἴῃ (86 Ατιηθηΐδῃ τπουπηίβίηβ, ἩΔΒΙ ἢ ταϊσαῦ ὍΘ. βαὺ ΨΟΥῪ 
ἀεΘΡΙΥ δηὰ ἐδείθηθα ἴῃ ἴδ6 στουπάᾶ, δηᾶ συθηϊηρ ἃρ Τπτουχὰ ἴπ6 σοοῖγα οὗ 
δε οὔΟ] 15 Κ, ΚΘΘΡ 10 ΒδοῦΓο ἰῃ 118 ροβίοη. Ηδά ἴμ6 140] θθθπ οὗἉ ϑίοπο, ἴὲ 
ποῦ]ὰ ποῦ ΡΓΟΌΘΔΟΪΥ Βανθ Ὀθ6ῃ οἶμον χη οὐ ρῥἰαίοά. ΑἸ} Εργρύάδῃ ΔμΔΙΟΡῪ 
0 δραϊηδὶ (186. Βα 1 1 πόσα οἵ ποοῖ, δῃὰ τγῶ8 ϑυσιπουηΐθα ὮΥ δἰ ΠῈΣ 8 
ἵπιᾶρο οὗ (86 παίισαὶ δα π, ΟΣ ἃ δι: ρροβθα ΓοβοιμὈΪδηοο οὔ Βοῖυβ Ὑσουρβῦ 89 ἃ 
Ὀπδὶ, δοὰ 1 ἰ8ὸ 8016 γγὰ8 ἴΒθῃ ρ!]ἀοα οὐ ρῥ᾽αίοα τὑ ἢ μοὶ, (86 Δρροᾶγδῃοθ 
ποῦ] Ὅδ εἰσι Κίηρ, πα δὖ ᾿ϑαβί ἢ ΒΔΥΤΔΟΩΥ ΜΙ (86 ῥγἹὰθ δα βιυρογβ!οη 
οὗ ΝΕ ΒΔ ΠΟΖΖΑΓ. 

Α5 ἴο ἴδο ἐἐπι6 τμθη ἰδὸ ογοοῦοῃ οὗ [815 ἱπηδρθ ἴοοῖς ρ]δοθ, ποίβιπρ ἀδῆ- 
ὨΪ6 ἰ5 βϑίιδίϑαά ἴῃ (δ6 ἰοχί, δὰ γ171 8.6 οἂδί Ὁροὴ οοῃ͵θοΐατθ. [ἢ 8}1 ργοθδ- 
δεν, (λ6 Ἰαδὺ ὕτηο ἰμαὺ ΝΟΌΟΘΒ Δ ΖΖΑΣ ᾿ηνδάθα Ψυάρα (Β. Ὁ. ὅ88), ἀ6- 
εἰτογοὰ [μ6 ρονοσῃτηθηῖ, “ τῆ θα 411 [86 γββθ6}5 οὐ 86 βοῦβα οὗ ἀοά, γτγοδῦ 
διὰ 5: .8}}, δα ἴδ 6 ἰγδϑυχσοβ οὗἩ ἐμ Βουβο οὐὗἁἩ [86 Γ,οτά, δηὰ (πα ἰγϑαϑυγοϑ οὗ 
ἴδε Κίηρ δηὰ οὗ Ἀ15 Ῥσίποθβ, σοῖσοῦ δανο ἀθοσάθα ἴηι ἴΠ6 οσοαβίοῃ δηὰ ἴ86 
68:8 οἵ οσγοοῦπρ [86 14ο] ἰῃ αποδοῃ, 89 [86 τῃηοπυτηθηῦ οὗὨ ἷδ νἱοίου 68, 
δικὶ 26 ἃ ἰοΐζϑῃ οὗ σταϊίτυᾶθ ἰο ΒοΙυβ. Ὑγτδηϊ 88 δ6 νγῶϑ, Β6 γδ βίο ΕἾ Υ 
Ππειατοὰ τι ἢ Βοδίμοη δαυρογεμοη. ϑα ϑοαποηὶ ἰο [π6 ἢγβί δία δῃὰ οδρ- 
ἴστε οὗ Φογυδβαίθια, ΝΘΟΌΟ ΘΠ 6ΖΖΑΓ, δοσ υἱβίηρ (86 ὑθίωρ]α ἴῃ μαζὶ οὗ 119 
ἔατηϊίυτο, “ ὈτοῦρΕῦ ἴμ6 ν6586}8 ἰηΐο {86 ἰγθδβασο ἢουδο οὗ μἷ8 χοᾶ," Ὁ δῃ. 1: 
1, Έθ", εδἱ ἔδο λϑὲ ἱβιυδλδίουι, “ἢ δοᾶ οδίδιποα ρΡοδϑϑδβίοῃ οὗ [86 ἰσϑδβυγοϑ 
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οὗ 186 τοταρῖθ, Κιηρ, δῃᾷ Ὡ0Ὁ]68, παῖσηΐ δα ποὺ δανθ ΘΔΒΙΪΥ ογοοίδα 18 ὩΟΥ͂ 
1Ἰ4ο] ὃ΄᾽ Απα [8 ῃοῦ [818 ἃ ργοῦδ Ὁ ]6 ὀσουτγθησο δὲ [86 ρογιοὰ ἴῃ αυοβοιυϊ 
ἼΒο γχοΐαστη ἔγοτα ἴ86 3γδΐ ἸΏ γΑΒ10.) ὙΓΔ48 ἴ00 ΘΑΙΪῪ ῸΣ {86 Υ̓ΔΠΒΔΟΌΟΏΒ ὈΘίοΓΘ 
8. ΑΒ ἰο ποϑιὰ, 1 Βῃου ἃ Ὀ6 Τοιμοιογοά, {μαι [86 ἔδίμοσ οὗ Νορυς δ" 
ὨΘΖΖΆΓ ;δὰ ΒοΙρρα ἴο σΣῆδ δηὰ ἀθβίσου ΝΙΏΘΥΘΙ ἢ δπὰ ἴδδὲ ΝΟ ΟΒδάμ ΖΖαΡ 
Ἀἰπγ56} δα ον θγσα δηὰ σβϑα πιοβὺ οὗ ἈΠΠΒῸΣ Αϑ6 δηὰ Ἐργυγρί, ὈοΘίογΘ δ 
νοηῦ το ΒΑΌΥ]ΟΙ ἴο δβϑϑυταθ [86 οσονῃ. ΘΏροῦκο δδουϊὰ Ἰοοῖκ π6}] ἴο ἰδ οσῃ 
ΡῬοϑιοη, ΒΘ Ὠ6 ἰγοδίβ ψ1 8. 566} [86 Ορ᾿ηϊου, ὑμαῦ ἴμ6 τηδίίοσ ὈΘΙΌΓΟ ὃν 
ὈΘΑΓΒ (86 ἱπιργδβϑίοῃ οὗ λίβίογψ, δῃὰ ποῦ οὗ γοπιαθσθ. Α σοσῖϑῃοθ, μα σου ὰ 
Ὅ6 δρῦ ἴο {μηῖκ, του] μανὸ ρίνθῃ 8 ἀἰβδγοηΐ υἱθῦν ΟΥ̓ ἃ ΤΩΘΥΘΙΥ ΣΠλΘΡΊΠΔΙΥ 
Ιάοἱ, δηᾶ ἴβκϑῃ οϑγθ ἴο τιδῖκα ἰδ ἴἸπογο δηδίορουβ ο ἔμοβ ἴῃ ἴμ6 ὑδσαρὶο οἵ 
ΒΒ] 8, 88 ἀϑβουι θεὰ Ὁγ Ηογοάοίαβ δηὰ Οἴββιδδ. 

ϑοτῖθ ᾶνο βυρροβοᾶ {86 ϑίαίωε 97 Βείυι5, τοοη ὔομοα ὈΥ ἐδ686 δυῖδοσβ, Μὲ 
[86 βδῆλθ τ ΒΙΟᾺ 18 Ὀσουρῦ [0 νον ἴῃ ἴ86 ἰοχὺ Ὀοίογο υ85. Βυὶ [Πδὺ γγᾶϑ ῥ] δοοὰ 
ἴῃ [86 ὑθηιρ]6 οὗὨἩ Β6]08; [δϊ15, οὰ μ6 ρ]δίη οἵ θυγα, (δοῖὰθ οἰσοῦϊδν ᾿πίθσυδίο, 
ἃ5 ἴ6 πογὰ δὲ 51 Παρογίβ), ἤθᾶν ἴο ΒαΌγοη. ἀποῖμορ ἤωγα ἴλοσο ν88, 
οἢ ἴα ΤΊστΒ; δηὰ 80}}} δῃοίμοευ οπ ἴ86 ΕῸΡὨγαῦθδ, Ὡθᾶν ἴδ τοῦτ οὗ [80 
ΟΒΔΌΟΓΑΒ; 866 [6χ. ΝΕΙΒΟΥ οὗὨ [86 ὕνο Ἰδίϊον οουἹὰ ὃ6 [86 οπ6 ἴῃ φυθϑαοῦ, 
ΤΙΘ ποσὰ ὭΣ, οοηβῖ., ἀ068 ποῦ πιθδπ ΠΘΤΘΪΥ 8 υαϊδον, ἴῃ οὐγ Ἰἰπυϊ οὰ 
8686, Ὀυΐ 8 γ»ἱαϊπ, ἐπίεπἀοα ἤαί8. ὅὃο ἴῃ ἀδη.11: 2, ψΒοτο [86 βαῖλθ σου 
18 τηθδηΐ 88 (μδῦ δἴζοσ σασαὰβ ὀοσυριοα Ὀγ ΒΟΥ ]οη. Ῥχουΐποο 9Γ Βαῦγψίοη βιιοῦε 
τὺ (86 ἩΣΙΪΟΣ ὨιΘΔΏΒ ἴο βᾶυ, (μαῦ {μ6 βίδίι!6 νγ88 ποὺ ογοοϊθα πιῖθιῃ [86 οἰ. 

(2) Απά Νοῦποϊ δά Ζζαγ 86 Κίηρ βοηϊ ὕο δββαπιῦϊα ἴῃ 6 ϑΘαῖΓΆΡΒ, ἀρ Υ σον ΓΠΟΓΘ 
[ογ᾽ ῥγβϑοίδοῖβ], ονϑβϑουβ, οἰἱοῦ )υᾶάροϑ, ἰγθαβαγογβ, [86 Ἰοαγηδὰ ἴῃ ἰανν, ΠΟΘ ΏΒ6]]οΥβ, δαὰ 

11} οἴἴοοιβ οὗὨ ρτουΐῃςαβ, ἴο οοῖμθ ἴο ἴῃ6 ἀράϊοδιίοι οὗ ἴῃς ἱπιαρὸ Ὑ Οἢ ἰκϊὶηρ Νεῦα- 
σά ποζΖαῦ Πδὰ βοῦ ὈΡ. 

Αῇον τίρ δοηΐ, βοπιθ ποσὰ ἰβ οὗ ΘΟ Γβ6 τ ρ]16 4 Μ᾿ Ὦ]Θἢ ἱπα σαί 88 τηθβ56π- 

ΦοΥϑ, ἰ. 6. ἀσθηΐβ ΘΙΔΡΙογαοᾶ ἰο σῖνα ΡΟ] ΟΙΥ ἴο {π6 δυμα πο η8 οὗ {86 Κίηρ. 
- ὥ239, Ῥβθ] [πῇ ---τ ΝΆ ΠΟΤΙΣ ) ΘΙΏΡΉ. ἴΌγπὶ, δαίγαρε ; (18 ἀπά πιοβί 

οὗ 18 πᾶπηεβ οἵ οἶν!! οδέδδσβ (αὶ ἴοΠ]οντ, ἀρρΘδ ἰο θ6 ΨΏΟΙΙΥ ΟΣ ΡΥ ΪΥ 
ἀογῖναα ἔγουι [ῃ6 ποσί μβθσῃ Ζεηᾶ οὐ Ῥάαγβϑθ ἰδηρθαρθ. Τδ6 τηοϑὶ ργοῦϑῦὶθ 

ΘἸΥΙΩΟΪΟΡΎ ΟὗὁἨ [Π6 ὙΟΓᾺΒ 18 Ἰηβοσίβα ἴῃ ἴ86 1,6Χ., δῃᾷ 1ὺ σου]ὰ 6 π6θά 1688 
ἴο τορϑδὲ ἰξ ἤθσθ. Ομ (μίηρ,, ἰῃ τοϑρϑοῦ ἴο [686 ὩδΠ168 ἰῃ σϑηθγαὶ, πιυϑί 
Ὀ6 οὈνϊοι8, νἱΖ. [Παὐ 1ῃ ΕἸΤΟΡΘδη ρονθγητηθηΐβ, δηἃ ἰπ ΟΌΤΒ, (Π6Γ6 ὍΓῈ ΠῸ 
ΟΥΘΟσΒ ΒΙΟὮ ΘΧΘΟΙ]Υ ΟΟΥΤΕΒΡΟΠᾶ ; δο ἰμδὲ δὴ δχϑοῖ γϑυύῦδὶ ἰγϑηβίδιίοη ἰῃ 
1818 886 σου] Ὀ6 88 ἱπῃροββ: 0 }]6 88 10 18 ΠΠΈΘΓΑΙῪ ἰὸ ἐγβηβί δία ἐγεέδηριδ, 
σοπδιῖ, απὰ (6 1Κ6. 1 παᾶνῦϑ οιηρὶογαϑᾶ ϑαίγαρ, Ὀδοδιιδα [Π6 ὑγογὰ 18 ΠΟΥ͂ 

βουλθν μδ΄ ΘΟΠΙΠΊΟΠ ἈΠΊΟΏΡ; 08, ἱπ ἰγεαίίηρ; οὗ ογίθηίαὶ ἢἰβίοσγ. ΤΕ 08318 
οὗ {18 Δρρε]]δίϊοι 18 Ὀ]δίηὶν ἀἸβο τη 0]6 ἴῃ {86 ἴουΣ Ἰοἰίοσα (Ὁ) τῶ) οἵ (86 
σον ρον. [0 ἀδβιρπιδῖθβ ἴΠ6 ρόνϑσηοσ οὗ ἃ ὙΠΟΪΘ σορίοη, Ῥσου η66, Οὗ 
ΘΟΙΒΙΓΥ ; 8η4 [ΓΘαυ ΠΕ ἴμα οβῆοο ἀπιουπίοα ἰο ἃ Ῥοο-τόσεπον οετ (86 
806 οὗ ἃ ἰγἹ υ ΑΥῪ παίϊοη. 10 ΔΥ Μ06}1 Ὀ6 οοΙηραγοα τ 1 (Π6 τηοάοιτι 

οἴἕοα οὗ αβῆδα ἁυπάον [6 ΤΟΣΚΙΒΩ ρονοσμταθηί. ΟΠΟΘΓΒ οὗ (18 οἶδ88 οὗ 

οουσβα βίοοᾶ παχὺ ἴο ἴμ6 Κίηρ πη αἀἰσηϊ ; δηά 90 [86 Υ 8.6 6.6 πδίυγα! ῦ 
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Ὡκτηοα β τί, -- δέν) ἀου 1688 ἀεδίρηδίεβ ΒΟΓΘ [86 οἰ ν}] οΠΟΘτ8 Ὡδχί ἴῃ 
Γαΐ ἴο [6 ϑβαίσγαρβ. 1 αν σοπάογοα 1 ἀθριέψ- σουςγΉΟΥ 8, Ἰπι Θ πἀϊηρ ἴ0 
ἀεοἰχηαία ὉΥ (818 ἴοστα (Πο56 Οβοο ΓΒ ἴῃ αἰ γθηΐ ρου 08 οὗ ΘΟ ΠΙΓΥ Ἡ118- 
ἷπ ἃ ϑαίγαρῃ, ὙὮΟ δοίϑα ἴῃ Ἰ]Ἰδὰ οὗ {μ6 οἰϊοῦ ΚΟΥ ΟΤΠΟΥ ΟΣ ϑδίγαρ, ὩγῸ γϑ 
μπαία, δρᾶ Μἰοθ6 Ὀυδίῃθδβ8 1ὑ ΔΒ ἰο 866 [δὲ 811] τγϑηΐ ΟἿ ἴῃ 8ῃ ΟΓΘΕΪΥ͂ 
ΤΒΏΠΟΥ. Ηνογηΐοῖ (Ρ. 99) ΒΌΡΡΟΒΘΒ 10 ἰο ἀδβίσηδίθ δὴ Οὐ ΒΘ οῦ οὗ (86 

ϑιδίο-οουηοῖ! οσ Μαρὶ, θθοδυβα ἰῃ ΠΏ δη. 2: 48 ἴἰ 8 Δρρ θὰ 'π δυσὶ ἃ ἔθ: 86 
ἰο Παηΐοὶ. Βυΐ] ἰδκα ἴΠ6 ροποσὶς ἰάθα οὗ {π6 πογὰ 13Ὁ ἰο ὃ6 μδὶ οὗ »γαὁ- 
βεί, υἱοαγίιδ [86. ΡΓΪΠΟΙΡΙΒ] ; δη4 80 11 18 οἴῃ δρρὶ] δὰ ἰο (μ6 ϑυ δ ΠΟΌ]68 
δια ΟΥΟΥΒΘΘΓΒ, 1η ἰδ6 τη οὗ ὔζτα. Εστ. 9: 2. Νὰ. 2: 16. 4: 8, 18. ὅ: 7. 

7:8. 12:40. ὙΠΟΓΘ 18 ΒΟΒΓΌΘΙΥ ΤΌΟΙᾺ ἴον ἀουδί, (μαὲ (6 νοτὰ ἀοδίρῃπαῦθϑ 
1π6 ογάοσ οὗ οἷν! οδίοοσβ ἴῃ (86 ὈΧΟΥς68 Ὠσχὶ (ο (δαὶ οὗ ϑδίγαρβ. ---- 
ἉΤΤΙΒ 7. ΘΙΏΡΒ. Ρ]. οἵ ΠΠΒ τα πΒ τ ἢ Παρ. ἢ, ̓ πρ]Ἰοὰ ἰὴ (μ6 Π. ΤᾺΘ 
ΘΕΥΤΩΟΪΟΩΥ 18 βοιη  μαί ὑποργίδὶη ; 866 1.6χ. [ὲ ἀδβί σηδίθϑ Βἢ οὐδ Β66Υ̓ ΟΣ 
Ῥγαείεοί οὗ ἃ 5118}} Ῥγουΐηοθ, δηα ἰ8 οὗ ΠΟΑΡΪΥ ἴΠ6 Β81ὴη6 τηθϑηΐηρ, ἰ0 8]]} 

ΘΡΡΘΆΓΒΏΟΘ, 88 (6 ργοοοαϊηρ ποτὰ. 5611, Πούσουοσ, 1 ΡΓΟΌΔΌΙΥ ἀοδι χηδίοα 

ἃ οἶαβ8 οἵ οἴδοογβ, Μ}ο ταϊρ ὶ ποί ἱπάθθα "6 ὉΠ|1Κ6 ἰο [86 δι) Ὁ 85 ἴο σϑηκ, 
δι ὙΒοβ6 ἀα(ῖ68 δἱ ἰθαϑὲ 6σΘ βρϑοϊἤ α]]ν αἰ δγθηί. --- ΟΥ̓Ὠ κνΑτλ τὸ [Β6ΓΘ 
αδῃ ὃὈ6 11{116 ΟΥ ὯΟ ἀουῦί. ΤῊΐΒ ποτὰ ἰδ ΔρΡρασθη!!γ «δοηείδο; ἴοσ "Π 

ἸΏ 6Δ08 πιασηὶἤοδηςσο, ἀμ ἃ Ἴ1ὰ ΕἸ τ 1Η68 ἐο οι, σμί 907. ἀδοϊάο, ἄδογεθ. 80 τ 
Βιδνθ, ΒΟ ὙΠ δὲ Ρ]δίη]γ, (86 δωργεπιο ὕμάφεβ οὗ [86 Κἰηρ᾽Β οουτί. --- ΝΆΞΗΝ, 
Ρυὶ [ὉΓ δῃηα --αἰ διπἼΞ15, (Ἵ ἴοσ 1), σοιηρουπα θά, ἃ5 1ν του ]ὰ βϑοιὰ, οὗ ἃ 86- 
τοῖος τοοί δπὰ 8 Ῥθγβίδῃ ἰδυτηϊηδίίοη, 8.66 [6χ. Τἢδί 1ἴ ΙΏ6ΔῊ8Β ἐγοα ΒΆΤΟΥ 8, 

866 18 0 βοοα τόοτὰ ἴογ ἀουδί. ΟὐμΡ. 123 ἴῃ 1,6Χ. ---- ΑΔ ΞΙῚ γ) ΘΙΆΒΗ. Ρ], 
ἔγοτι 3.1, σοηροπηάρα αἶβὸ οὗ [16 ϑϑιηϊῖς ὩΞ, ἔαισ, δίαίιίο, πὰ 186 
Ῥογβίβη ἐοστηδίγϑ ἑθσταϊηϑίοη -ὅασ. ὙΠῸ τηθδηίηρ 18 ὈΪαῖπ, νἱΖ. ἡωγίδ- 
οοπειζ, πιεπ ἰδαγηεά ἐπὶ ἴαιυ. ---- ΒΟΒΌΤΙ, ΘΙΩΡΒ. Ρ].) οὗ δϑιλεῖς οτσίη ἀραίῃ, 

ο 9 

κα 186 Ατδϑὶς «“᾿.» Μιδὲ, οοιμιδεῖϊογ, ΟΛ6. τ ὮΟ ΤΟΒΡΟΠ ΑΒ ἴο αυ ΘΒΈ0Π8 

ἴῃ ἸΑΥΤ, ΟΣ τοβρβοίίηρ τῖρδέ; οοταρ. [86 1Π]πδἰγαϊοη ἰῃ (86 1,6Χ. --- ῶΡώ, 
ΡΪ. οοῃϑβί., ΘΙ} ΌΣΘΟΘ8 81] οὐ ΘΟ ΥΒ ποῖ ΒρθοΙ βοΆ}}]Υ παπηθά, ἰο ΠΟΙ ΔΗΥ ΟΟΠ- 
Βἰ ΘΓ Ὁ]6 ΡΟΥΤΟΡ ΟΥ ΒΉΔΥ Ὑγ88 ΟΟΙΩΓἰ 6 (, ἷ. 6. ΡυΌ]ΪΟ οἷ ν1] Τὰ πο ΟΠ Γ68 ΟΣ 
τηδ σἰϑίΓαίοϑ ; Ραΐ ἴῃ (18 οοπηδοίίζοη 1ἰ Ὀ]ΔΙΠΪΥ ἀο68 ποῖ ΘΟ ργῖβα ἔπ οϑ6 οὗ 
[0.6 Ἰοτγοβί οὐ οὗ [1:6 Ἰοῦγοῦ οἰδβ868, ἱπαϑπλυ ἢ 48 ἴμ986 νου ]α δ ἃ ἢ0 1 ρΟΓ- 

ἰδηΐ ΠΟΏΟΣ ἴο ἰ16 ἀοαϊοκιϊοη-ἴδαβί ; δηα (ἢ 6 ΙΓ ῬΓΘΒΘΏςΘ, ΤΠΟΓΘΟΥΟΙ, ἴῃ [86 

ῬΓΟΥΙΠΟΟΒ Ὑγ88 ὨΘΟΘΒΒΘΙῪ [ῸΓ 6 ῥγδβοσυδίίοῃ οὗ ρϑϑοθ δηὰ ροοά ΟΓΟΣ, 
π 16 (Π6 ΒΌΡΘΥΪΟΣ ΟἰΟΟΓΒ ΓΘ αὐϑθηΐ. ---- ἘΔῸΡ, Ιηΐ οὗὨ δὲ, 18 [86 
ἱπ|4] φυϊοβοθηΐ ἐξ ἀτορροαᾷ ἴῃ ἴπ6 ττϊεπρ. -- 70 ἐλ6 ἀεαϊοαίίοη, οΥ ἐδ 
ἔπιασε; ἴοΓ ὉΥ (818 ΘΟΓΘΙΊΟΩΥ οὗ οοπϑοοσβίΐοῃ οσ ἀθαϊοαίίοη, [μ6 ἱτοασθ θ6- 
οληι6 8 Ρυδ]ὶς δηὰ δυϊμοηιοδίοα οὈ)6οἱ οὗἩ παοηδὶ τοσβὶρ. Νὸ ποῦ ροᾶ 
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ἷβ πιο! οηθα 88 Ἰηἰσοάποοα ὉῪῚ ΝΕΡΌ ΒΔ ΟΖ ΖΑΡ οὐ [δ ΐ8 ΟΟΟΑΒΊΟΙ ; ἨΟΥ ἰδ 
(818. ργόῦθθῦ]6. Τὴδ ΠΟῪ ἰτδρα, ΠΟΎΘΥ͂ΟΙ, ὙΠΟ ΤΩΔῪ ῬΓΟΌΔΌΪΥ ὈΘ το 
παιαοα 88 ἃ γοίΐνο οἴδγίηρ' οὰ (86 ρματί οὗὨ [86 Κἰῃρ, ΜΔ8 ΙΏΟΓΕ ἹΣΩρΟΒίηρ 

Δα σομδβρί δου ἱῃ ΔρΡΟδγΘηΟΘ ἰμδὴ ΘΗΩΥ͂ (Πδὲὶ μαᾶὰ Ὀδθη τηδαθ Ῥείογα. 
Ῥχιάοθ, ὀχυ διίίοη, βαρογβιοη, δπὰ ἰονο οὗ αἰδρίαν, 81] οοιῃ ϊηθαὰ ἴο ὑτὸ 

ἄυοα {Π|8 ὨΘῊΤ ΟΟΪΟΒ84] βίγιῃοίαΓα. -- ὉΠΕΠῚ πὰ σε ΑΡΒ. οὗ ὈΡ, στ 8 
ἘΘΟ ΓΑΙ ΖΙ ἢ ἔοττα 85 ἴο (06 ΦΟΠΒΟΏΒΗΙΒ ; [Ὁ γΟΥΘΪβ, 866 ὃ 10. 4. 2. 

Ιη σοβϑρϑοῖ ἰο (86 σγοαΐ αδϑοπιδίασε οἵ ΟΒΘΟΓα, οἡ (8 ΟΟΟἈδίΟ, ΘΟΤΏΡ. 8 
βἰ παν ΓΑ ΠαΔΟΙοἢ ἴῃ Εἰβί, 1: 8 864.,) (ΡΓΟΌΘΟΙΥ 8 ρθηογαὶ οοηδυϊιαέίοη ὮΥ 
Χο ΧΘ8, ΡΓΟΥ]ΟυΒ ἰο 8 ἱηναβίοη οὗ Ουσθθοθ). Ὅλο οὈ]θοίΐίοη ῃ8ά6 ἴο Ὀοίὶι 
666 δοοουπηίδ, νἱΖ. [δαὶ Βυς ἢ ἃ ἀοϑογίοη οὗ ἐμοῖς ροδίβ ὈΥ͂ 30 ΤΏΘΔΩΥ οΒῖ- 
ΘΘΙΒ, ᾿ΟΙ] ἃ οοσβδίοη ἀἰθογᾶοσ δηα σϑνοὶὶ ἴῃ (6 Ὀγονίηοοθδ, οᾶσι μανα Ὀυὶ 
16 νοῖσς. ΑἹ] 180 ρονογητηθηίδ οὗ 86 Εδδὶ ψοστα τὐέατῳ ; ἀρὰ 
ΘΡΟΓΥΤΒΘΓΟ {6 80] αἴ 6 18 Σοτμδί πϑὰ ὑηᾶ ον (ΠοὶΡ δοῖνθ ΟΥ̓ ΟΘΙΒ, ἴο 4861 ΔΗΥ 
ἀϊείατυδηοθ. δυο ἃ ΜΑΙΤΙΟΣ 88 ΝΟ ΠΔΠΟΖΖΩΣ ΚΗΘῊῪ ΜΠΗῚ1 ΠΟῪ (0 
ΤΛΘΏΔΩΘ τὨδίίο 8 οὗ (818 κἰπὰ,. Τῆς εβιοϊεπί ρμασγὶ οὐ [86 το ΑΣΎ γεσύμιθ 
ῬΣΟΌΔΌΪΥ τοϊρδὶποά δἱ ἐμοὶγ ροβίβ. ΟἿ οδ]δσί οὗ δυο Δ οχίθηβι να ϑδβ θη» 
ὈΙαο ἀου θεῖ] 688 νγὰ8 αἀὐδρίαψ; Ὀα 1Π6 ῬΥἹηοΐρ8] 0ὁη6 ϑεθζδ ἴ0 ανο Ὀ66Ώ,8 
ἀοἰοτταϊ πδίοη ἰο τηδῖκο [86 που ΐὶρ οὗ [Π6 ποὺ οἱ ἱτπηροδίπα δηὰ παΐ- 
γοτβὶ. 

(3) ΤΠΘΩ το γὰ δβϑοπι θὰ 1ῃ6 Βδίγαρ9, ἀθρυῦ- ΦΟΥΘΥΠΟΥΤΆ, ΟΥΟΓΒΘΟΓΙΒ., ΟὨ ΟΥ̓ ἡπᾶρο8, 
ἰΓΘ ΒΌΓΟΓΒ, ἴα Ἰοαγηθα ἴῃ αν, ΘΟΌ ἢ 56]]075, αηὰ 4}} ΟΥ̓ ΟΓΒ οὗἁὨ ργονίῃςοβ, ἴον τῇς ἀεφάϊ- 

Ἄοδιΐοη οὗἁ ἴ6 ἱπιαρὸ τ πΐο ΝΟΌΟΟΠα ἀπο Ζζαῦ ἴΠ6 Κίς παὰ 5εὶ ρ; βπὰ {δ γ 5Βιοοά 
Ὀθοΐοταᾳ [86 ἱτπιᾶσὸ τ Ὠΐοῖ ΝΟΌΌΠΟΠΔαποζζασ ἢδὰ 5θὲ ὉΡ. 

ἸῸΝ τῶ ὙΠ, ὃ 22.1 δὰ ἤη. --α ΞΡ, 111. αἱ ἐλ δογ6, βοᾷ 88 8 
Ρσϑροβιἴου, δηα ἰγαηβίαι θα δεογε. 

(4) Απὰ δ μογδὶ ἃ ῥγοοϊαϊπγοᾶ αἱοπὰᾶ : Τὸ γοῦ, γα ΡΘΟΡΪΘ, Ὠδί:οη8, δῃὰ ᾿οῶρσιοδ, ἰ8 
ἷξ σοτητηδηδρά ; 

δὲ]. ) ΘΙ ΡΒ.) Π6 Νοσω. δΌ8. Τὴ. τῶν Υἱῷ.) 8. 28. Ἀ. 6. “-- ΚΒ, Ῥαγί, 

ἀεποιίίπα οοπίπυιθὰ οΓ τερβδίβα δοίίοῃ. ---- 512.» ἰδ ῥϑυβα, 11{. «οὐ δέσεπισίά 
οΥ̓ τεῖσλέ; πὩο, τ ΒΘ Δρρ] θα ἰο ἴπ6 υοΐσο, οὗ ΘΟΌΣΒΘ ΤΩ6818 τοΐέλ ἰοιιά- 

π688, ἱ. 6. ἃ ΒΘΓΑΪΑ Ιου] ῥτοσϊαἰ πιά. --- Ἰνηϑεε, Ὁ. ἀο ἐλ οοπεπιαπά, ἴον 

ὮΝ ἴῃ ΟΠ], οἴβθῃ πιόβῃβ σογιπιαπα ; 866 οἡ 1: 8. Αἢ ἱπᾶδῆ, ΟΥ ἱτωροῖ- 

ΒΟΏΔΙ] νοσῦ 18 οχσργοδθοᾶ ὈΥ [86 δ8ἃ κἷῃρ. ΟΥ ὈΪΣ., 8 49. ὃ. 4. Ὁ; δ5ηα ΠΟΙ 
ΦΟΠΟΙΆΠΥ͂ Τοαυΐγοβ ἰο Ὀ6 ἰγαπϑίαίθα ὈῚ (6 ραξβδίυδ Ὑοΐοα ; 866 ἰὉ. --- 
ΕΝ ΟῸΘ, ΘΙΏΡὮ. ΡΪ. ; [88 Ἡδῦτον, ᾿ηβίθβα οὗ ὉΣΩΦ βοῃλθί!π]68 μ88 ὩΣΘῸΘ ; 

[Π6 Ατδιιδθδη ἀ068 οἱ ττὶΐο [86 Βγβϑὶ Ὁ ὉΥ ἃ Π.δρἢ. ἧ, 48 8 υδυδ] ἴῃ ποδὶ 
ἀοτιναίθϑ οὐ 9, δαΐ ργεβθηίβ [ἢ ἔόστῃ ἴῃ [}]]; ἴον {86 υ808] ἰΟττηδίου 

οὗ πουῃβ ΜΘ ἀουῦ 6 (86 τα! 416 τϑᾶϊραὶ, 866 καὶ 28. Ὁ. 
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(5) Αἱ 186 εἶπ θη γ6 5384}} ἤθδῦ (6 βουηὰ οὗ ἴδ οογῃοῖ, ρὶρ6, Παρ, βαιιθυκ, 
Ῥβδἰίοσγ, θαρσρίρο, δῃὰ 4}} Κἰ 48 οὗ πιυϑὶς, γο 818}} [4}} ἀοτννῃ δῃηὰ ἡνογβῃ!ρ [86 σοϊάθῃ 
ἰδρο, Μνϊο ΝΟαςΒδάηθζζοῦ ἴδ Κίπηρ ἢδιἢ εοῖ υρ. 

ἘΡ “Ηδεδ. 5ἿΡ. --α ΝΒ, δ ρἢ. οὗ 9, 86 Ηθδγαϊζίηρ βϑρβοϊδίθ, 
.πι. λογτι, ὅπ 80 οογησί ([τῸΠὶ οογπ) Μ6]] ὑγδηβἰδίθβ 4,  α τῖρὶ οοπι- 
ῬδΓΟ, ἴον "]υϑἰγαίίοη, ουν  γοποῖ λόγι ---- ΚΡΟΡ  Ὸ (ἔγοτι ὦ ἐο τοἠὲδίϊ6) 
ἀεϑρπαίοϑ ἃ ελγϊ ρίρίπο ἐπείσιιηιοπί ᾿ἰκ ἃ ἤΐο. ΤῊ6 Οσθοκβ Βαν6 ἰγϑη8- 
[ἐγτοὰ (μ6 πογὰ ἴο {πεῖν ἰδῆρτιαρα, 6. ξ. σύριγξ, σύριγ, σύριγμα, συρίγγιον, 
δηὰ δῆς [86 σοτὺβ συρέζω ἀηὰ συρίσσω, ἴ!8 Ὠουη ἀδηοίἑηρ [86 τεεά-ρΐρα 
ον βαπ- ἤμίε. ὙΒαῖ 11 γγὰ8 ἃ 8} γ1]], Ἰουα ἱπϑίγαπιθηΐ, 18 οἰθαῦ, δίποα Ὁ 

'8 δ: ρἰογοά ἰο ἀδηοῖθ (ἢ6 ρἱνίηρ οὗἩ [ῃ6 βρη] βουπά ἴῸγ (ἢ) 8556 ]αρθ 
οὗ ἀϊδίδηϊ ἔγοορβ, 158. ὅ:206. ΖΧ[ὲ σοπλθ8 {π6 ἡθαγαϑβϑί ἴο ἱΐ, βϑῦθδρβ, οἵ ΔΩΥ͂ 
ἰηδίγυταθηΐ ἴῃ 1.86 ΔΠΊΟΏΡ' 118. ---- ὈΠΙΡ., {Π6 γΟΥ͂6]5 ὮΘΓΘ, δηὰ ἴῃ νβ. 7,10 

δείονν, Ὀαοηρς ἴο 186 Θεσὶ οὔ βορταραυ, νἱζ. ὈπΏ. ὙὍὙ86 Κοίμ ἢ μον" 

Ἔν Γ 18 ργοΐδγαθὶα, ΤΙ Οἢ σου γοϑα ὉΠ, ΒΘ ΠΡῚΥ (Πα ατϑοκ κέϑαρις, 

αν» οὐ σωΐίαν; ἴον [86 νογὰ βθϑῖὴβ (0 ἢ6, οὗ 186]. τίου ραποσὶς ἰμδη 
δροοϊῆς, δηὰ ἰο ἀδϑίρῃδίθ βισϊησβα ἱπδίσυμπηθηίβ Ὀδαίθη τ] (86 ΠηρΘΓΕ. 

ΤΒο δ᾽]οραίίοη, ὑπαὶ (6 ποτὰ 18 ἃ αγοοῖ οπθ, πῃ Πϑηΐ6], ἈΡΡ ΑΓΒ ἴο ἢδυθ 
Ἰι616 8014 ἐουπάδιίοη. βίγαθο βθθ:Ὼ8β ἴο αν βει] θὰ (Πΐ8 φιαϑείοη (Σ. 8) : 

κιϑάραν ““'Ισιᾶτιν ῥάσσων, δεαίϊηρ ἰδλὸ Αεἰαϊίο λαγ» ; δηὰ Τ,οηρετκα Εΐπα- 
86} οοπίδββοϑ {(π6 χορ Ὁ}  γ, (παὶ Ὀοῖὰ ἴ[Π6 Οτσθοκ δρὰ Ὁ} δ]ὰ, ποσὰ 
Οοη68 ἔτοια (86 Ῥαγβίδῃ δέζαγε, ὙΠΟ Ὦ ἸηΘΔὴ8 α δἰχ-δἰγίησεαά ἐπείτιιπιθηΐ. 
-- αϑϑΌ,, ἰῃ νβ. 10, 1, γι τθη Ἀϑ 9 (δίη [ὉΓ ϑαηροἦ), γγὰβ ἃ ἰΥΙΔΏΡΌΪΑΡ 

ἱπδίγαπηοηϊ, ζυτηβῃ6 ἃ ὙΠ βιγίηρθ, ἀπα Ὀθαίθη 18 [86 ἤηροΓΒ ΟΥ ἃ ρἰθὸ- 

ἴσα. ΑἸμοπαοὺβ (Β εἰρ. ἷν. 28) βαγ8 : Σύρων εὕρημά φησιν εἶναι, 1. 6. 
οπε ξαὺν τ{ἴ α δυγίαπ ἱπυεηδίοπ. ΤῊ νδγίδιϊοηβ οὔ (Π6 τϑοῖ οὐ ΠΟΡΤΑΡΕΥ͂ 
δον ἰμδὲ ᾿ἴ γᾺ8 ῬΓΟΌΔΟΙΥ 8 ΤὈγοῖρῃ πογὰ, δρουΐ (6 ἸΏΒΠΏΘΙ οὗ βρο]]ἕἑηρ, 
μοι [ΠΘ ΓΘ 88 0 ἢχϑα τυ ]α, 6. 5. σαμβίκη, σαμβύκη, ζαμβίκη, ζαμβύκη, 
ἰαμβύκη, διὰ (αυτά ρο4) σάμμα. Νοὶ μανίηρ᾽ ΔΩ ᾿πβίγαπχοηΐ δηηοηρὶ υ8 ἐμδὲ 
ΒρΘΟΙβΟΑΙῪ ΓΘΒΘΓΌΪ68 ἰΐ, 1 Πανο ζδ]ῖ ΟὈ]ρ α ΣΔΘΓΟΙΥ (0 γα ΕΥ̓ (116 οΓά, ΔΒ 
6 ἀο ἐλεζεῖ, ρα, δαί, αι τηδὴγ οἴμοτβ οὗ [86 Ηοῦγονυ. [{ σϑβθ 0168 

(86 ξλαποοῖ οὗ Οδῖγο, 88 ἀθβοσ θα ὉγῚ Μγ. 1.8η6 ἱπ δἷ8 ψ6}} Κποῃ σοσκ, 
Μοάεγη ἔφψυρί, 11. Ρ. 71. -- ἸΡΘΌΘ, ρεαϊίεγῳ οὐ αποίπιον, τ ἈἰΟἢ (γα π8- 

Ἰαϊίου, Βούσουοῦ, οχρίϑῖηθ ποίην, ἱπαβτη ἢ 88 ἰΐ ΙΏΘΓΟΙΥ ἀσδβιρηδίοβ 8 

ἰηδίγυηοηί, (86 τηυϑὶς οὗ ψἘ1Οἢ ψγ88 δοοοιηρϑηϊο ὉγΥ (86 νοΐοθ οὗ [86 
ῬΙΆΤΕΣ ; δηὰ οὗ ἰϑοθθ [66 ὝΕἜΓΘ ἸΏΔΩΥ Κὶπάβ. ]1η Εγρίὶ (ΒΟΥ Πᾶνθ δὴ 

ἰπδιγυτηθηΐ οὐ θη} οὗὨ [Π 6 Βᾶπ)6 παγηδ, γος ,) δαγέν, (Δἴτ. 1,86, 

Ρ. 77, ττῖϊθδ 16 φυρέθεν), τ ΠΪο 18 ἃ βρϑοΐβθβ οὗ [86 ἀν ]ο μον, 18 δι γηροά, 

δικὶ ἰ6 Ὀδδίδη ὙΠ ἔπτὸ 8Π18]}} βιῖοκβ. 8 8180 σοϑοι Ὁ 168 (μ6 ἀλαποοῆ. 



89 ΟΒκ». 1Π. ὅ. 

ΤΒοδο 0 δανοοδίο ὑπ6 ἰαίε δυϊβοσβερ οὗ (86 Ῥοοΐκ οὗἨ Ὀδῃΐ6], 88. ὺ πῖϊὰ 
στοαὶ οοηβάθπορ, μα ἴΠ6 Ὑτὶθοῦ τιυϑὺ δᾶνα ᾿ἰνθὰ ποτ ἢ Ὀδοδτηθ 8ὸ- 
4υδὶπίοα ψῖῖὰ ασθοκ, βίποο [815 ποσὰ 18 ρ] αἰ ὶγ [86 ασθοκ ψαλτήριον, ἴδε ὦ 
βοΐηρ Θχοβδηρθα [Ὁ π ἢ [86 ΟΒδ!άθα --- δὴ ἜΧοΔΏρο ὙΒΊΟὮ ὙγὙδ8 ΥΟΓῪ ΘΟΠ}- 
ἸΏΟΩ ; 866 ἴῃ [,6χ. πηάδν Ὁ δῃὰ 5. Βαῦ ΔἸ βουρ ἴμότὸ οδη 6 11{{|16 σοῦσὰ 
ἴο ἀουδὶ, (δαὶ Βοίἢ ἴῃ6 ατϑοκ δηᾶ Ομ δ᾽ ἄθο ψΟΓΒ 8ΧΤ6 Β0 δ δη 118}}γ [86 Βδιηα, 
γοῦ ἰδ ἰδ ποί 4υϊΐα 80 ΟὈνίουδ ἔτοπι δὲ ἰδησυδρο ὑμ6 ογίσιπαὶ Ὠδίῃθ γγ18ὁ8 ἀ6- 
τῖγοὰ. [π [86 Ομ! άθθ ἼΩ9ΌΒ, (Ξ-- [86 Ἐργρίδβιη ϑαπέΐγ), ὁ 6 ἀοβϑβ ποῦ 668 
ΜὮΥ [86 5 Ββουϊά μβανϑ Ῥθϑῃ ἱμβοτίθα ἱπϑίθβα οἵ 186 Ὁ πίοι που]ᾶ ΘΟΥΤΘΟΙΪ 
τοργοϑοηῦ 86 ατθοκ ἴοσιῃ ; ἴον Ὁ 18 88 σοῃ9τΌΟΙΒ δ 3 δὕίδν {πΠ6 Ὁ; ψ 8116 ἰπ 
[86 ατοοκ ἔσῃ, ᾿ξ 16 δαδὺ (0 8686 ΒΟΥ (6 ΟἸδ] 466 ὃ τηὶρῃῦ Ὀ6 ομδηροα ἴο λ, 
Ὀθοδῦδο ἰμυ8 [6 πογὰ που Ὀθαγ 8 βϑοιηΐηρ Γο δίίοη ἴο {86 νϑυῦ ψάλλω. 
1ὴ οἴμοσ ποσάβ, (89 αὑθϑῖκβ δὰ δὴ ουϊάθηῦ τηοῖίνθ ἴο τπδκὸ [86 οβδηρα ἴῃ 
ᾳυοϑιίοπ : [86 ΟΒαϊἄδα νσῖθου δᾶ ἤοπθ. 1 δβου]ὰ ποὺ μϑδιϊδίθ [86 ἴο 88 Ὺ, 
0Πδὺ [86 ανιάθησα ργθρομάδγαϊοβ ἴῃ ἔδνοσ οὗ δὴ οὐἱρὶπ ποὶ ασθοκ, τ γα 1 ποῖ 
[παὺ (86 τβὺ βυ} 8016 “9 Ἰοο Κ8 {6 δὴ δίξοιηρί ἴο ὑγαηβἰαῖθ (86 ἀσϑαὶς ψ ἴῃ 
ψαλτήριον, ἀπά βυςἢ 8 ΔΥΌ] ΒΘοΙη8 ἰὸ Ὀ6 ο6 ΒΊΟΝ 18 ποῦ οὗἩ 86 πδυδὶ 
ϑουιδτῖς ἐοτταδίίοη. Βαϊ 85 {86  ἴὴ Εχγρύδηῃ ΟΓᾺΒ 15 ἃ τηλ8ς. ΡγΘ Οστα δέν, 
(48 ἴῃ ΠΡ.) [6 ΑΥ̓ΔΌΪΔηθ ἴῃ ΕΥρὶ ἢᾶνθ ἀτορρεά 1ῦ, δῃἃ ΠΟῪ βουπὰ 186 
ποιὰ ϑαπίέγ, ψὮ 116 τη6 ΟΒαϊάθαμβ σοίαϊποα ἰξ, Μ8 ΙΏΑΥ δοοουηῦ [ὉΣ [88 
ΟΒιδ]άθο ἴοσπι, νι βουΐ ΔῊΥ τϑίθσθηοο ἴὸ 86 ασθοκ ἰδηριαρα, ὈΥ ΒαΡροβίῃης 
[86 Ὡδιηθ ἴο ᾶνθ οοιθ ἴτοὰ Βργρῇ. Βυΐ ὈῈ 81] 8158 85 10 τηδύ, ασϑοκ ᾿πϑίγυ- 
ΔΘ 8 οὗ πηυϑίς, τὶ τ ὉΠ 6Ιν Ὡδίη685, ταὶρἢῦ ΘΑ μάνα πδπάογοα ἰο Βδογϊοι, 
[86 ζΖτϑδὶ τηϑίγορο ἑἑβ οἵ 411 (86 οοιεσιθτοθ Ὀοίνθθῃ (ῃ6 Εδβὶ δηὰ (86 ΥΥ̓ οβδί. 

Ηδνογηῖοκ βυχροβὶβ ἔον [80 σοτὰ ἸΠΡΘΌΏ [86 οἰ γτηοϊοσΎ οὗ ὈΒ, ἐσίγοπεῖίῳ 
(οἴ [86 δαπάλ), δηᾶὰ ἽΣ (0 δἰγίζε, δεαί; ὙΓΒΙΟΙ πϑῖρ ἴδ 8 δχρίαἰποὰ ΤΑΘΥ͂ Β6 6 Πλ 
δὺ ἢγαί υἱϑνγ ἴο Αὐ [86 ᾿πβίγυπιοπῦ ἴῃ απ θβίϊοῃ γ6}} ΘπουρΆ, ἴον ξ ταῖσμῦ Ὀ6 
δισιοκϑη ΠῚ} [86 Βδηα. Τὸ 815 βυρροβῦοι ᾿μϑηροτκο 8ὲ5 γϑρ θὰ ΕΥ͂ 8ῃ δ1- 
ξαπιθηὺ ὙΘΓΥ͂ Θοπιπιοη ἰῃ [8 ῬΟΟΚ, ΥἱΖ. 8 σοπϑρίουουβ [!]. ὙΏΘΓΘ οδπ ὉΘ 
ὯΟ ἀουδί, δβονανον, [88ὺ ὍΘ το δη8 [86 6χίγεπιϊίῳ ἐλε λαπά (Ώδῃ. δ: δ, 24); 
θαϊ “9 πηθ 808 8ΟΙ 6 ΠΡ ἸΏΟΤῸ ἰΠ 81 (0 κἰγίζο, [Ὁ 1ὶ 15 ἈΡΡΙΙΘα ἴο αἰτίης ο᾽ 
Ιθαναβ ἔγοτῃ ἃ ἴσϑα (Πβῃ. 4: 11), (0 8ο(ἱΐπῳ ἰοοδε οράνεβ (Ῥ8. 10δ: 20), ἴο 
ἰοοβδεπίπο ἴἰμ6 Βαπά ΌΥ ρμαυϊίηρ ᾽Ὁ ᾿Ἰπΐο δοίοη, οἷο. (900 6:9). Τὸ δεαὶ ἃ 
βιγϊηροα ἰδ τυτηθηῦ 66 1}8 [0 ὉΘ αυϊῦδ ἀποῖμοῦ Κὶηὰ οὗ δοίΐοῃ. ὙΒΟΓΘ 8 ἱπρθ- 
ὨΌΓΥ ΘπουρὮ, δόσσανθν, ἱ ἴῃ {818 οἰγτηοίοργ, ἰο ἄθϑθσυθ βοιιοί βίης τροτα (Π8Δῃ 
8 ὁχοϊαπιαίϊοπ, ροϊπὶ ἴῃ (δ6 ὝΔΥ οὗ δῆβνου. Ετοῦι 6 Ερσγρίϊδη Ὠδηια δαπίξ, 
ὩΟῪ ἴῃ 86 διμοηρ (86 ΑΥΔῸΒ ἴῃ Οδῖτο, ἯΘ ΠΗΒΥ͂ 611 ἀγρὰθ [86 ῥοῦ Ὀ γ 
{8αῖ [86 ᾿πβίγα θη ψγ͵88 Ἐσψρίϊαν ἴῃ 18 οτἱρίπ ε δ πϑιηθ. ΙΓ 80, {86 οπᾶ- 
ἱπρ' γ- ἴδ ρίωγαὶ, ἀπιὰ ποῦ δ ἰαιϊ αἰίοπ, ἰπ (Β6 δίηρ., οὗ [86 τγθεκ επάϊηρ -ἰον, 
88 [,ΘΏΡΈτΚΘ δηα ΟἴδΘΤΒ ΒᾶνΘ βυρροβθά. Τμιδὺ {π6 οὔβον πουῃδ ἃγὸ οὔ {Π6 δἰπσ., 
18 ἢῸ ΠΟΠΟΪυδῖνο ΡΟ Θηὐ [ῸΓ ἴ[Π6 δίῃ. ΒΕΙΘ ; ἴον ᾿ὖ, διιοης ἴμ6 Οδμαϊθδηδ, 
[86 Ὠδιη6, ἔγοτω δούῦβ ρδυιο ΑΓ οδυ86 (85 1 ΙΏΔΏΥ ΟἾΒΘΙ (8868), ἀβδυμηοὰ ἃ 
Ρίαγαὶ ἔοτπι (83 1 δτ οὶ Υ ταῖρῦ ἀο), (παῖ νουϊὰ οΥ̓ Θουγβο Ὀ6 ΒΘΓΘ ἐσιρίογεά. 
50 ἰὼ ΗἩθῦσον τὸ βάν ὉΠ, Ὀαυὺ {86 ῥΪΌΓ. 8 ποῦ ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ΠΟΡ αβυ8] ἴῃ 
Αγδθὶς. ᾿ 

ΠΡ ΌΣΌ, ἴῃ γ. 16 18 ΤΙ 6 ἢ ΓΟ 9 )Ό, ἀπ ἴῃ ν. 10 ποοῦπο. 1 186 

πογὰ ὃὉ6 οἵ Ογδοῖ οτί βίη, (ἢ9 Ἰαιδν ΟΣ ΒΟΡΤΒΡΕΥ (μοὶ ἴδ ϑγσγίδο αἷβο 
ΘΧ δ᾽ 15, δηθὰ πίοι αῦτθαβ Ὑγἱ{}} σίφων, τοϑά, ἐμδδ), που]ὰ θ6 βυ οἰ ΘΕ 
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ἀεεοτρίνε ; ἰὸν (86 ἱπδίγατηθηΐ νγ88 ἃ ἐμδθ. 16 Ββοσσεσον (86 ασεοκ συμ- 
φωνία (λαγπιοπν) ἰδ 16 οἰγταοη οὗ (86 ΟΠ δ] 66 πδᾶπλθ, {Π|5 που]ὰ θὲ 8{}}} 
ἸΏΟΓΘ ΘΧΘΟΙΥ ἀοβουρετα ; ἴῸν (ἢ 6 Ἰηδιγυπηδηῖΐ, (61}}} υϑοἃ ἰῃ ἘρΥρί, δπὰ 
οαἰϊεά σιωππαγαΐ οΥ τιπιπιαγαΐ, Τ,8Π6, αἱ ΒυΡ. 11. Ρ. 81), 18 ἃ ἀοιδίδ οῃρ, 
εἰνϊηρ ὑπὸ βυτῃρβοηΐουϑ βουμᾶβ. Μγ. 18π6 88 ρίνϑῃ υ8 ἃ ἀγαπίηρ οὗ ἰΐ, 

ΤΠ. Ρ.82. [ὲ 18 ὙΘΥῪ ΘΟ πΟΏ ἰῃ [ἢ 6 οοπμοογί 80068 οὗ [6 Ὀοδίμηθη οἱ [86 
ΝΊΙ6. Ῥοϊγδίυϑ (Ετβρ. χχνὶ, χχχὶ, Το. ΓΝ. βομπ οι.) ἀθδοσῖθεε Αη- 
ὕοομυ9 ΕΡΙΡΠΔΏ68 88 “ σοίηρ᾽ ἰο ἔδαβίβ ὙΪΠῚῺ ἤοστὶ ἀπ ἐυηρλοην (συμφο»- 
ψίας) 7" δηᾷ [6118 8 {π8} (ἢ β8πι6 ᾿πδίΓιτηθηϊ ραν [86 δ' 58] ἔον {π8ἱ Κρ, 
πο πα οηἰθγοὰ ὕροη 8 οοπίαβί ἴῃ ἢ 6 σπμθβ. ΤῺ ΗΘΌΓΘΥ 1 ΟΣ Ργοίοσϑ 
τϑηβἰαίθ 6 ποτὰ ἰηΐο [πον ἰδπρυασθ ΟΥ̓ 35}59, δῃᾶ δχρ δίῃ 1ΐ 88 τηϑβδῃ- 

ἷηρ 8 ἀοιιδίε ιυμίδ (85 ἴῃ 1,8ῃ6, 80.) οΥ 4λαΐηι. ἹΡ ἴὰ 15 ἀοσγίνβα ἔγοπλ ἃ 
δοιηϊὶς τοοῖ, [Π6 θη Γλ-- ΤΠΔῪ 6 οὗ ἃ ἔδπι. δάἀὐεσῖνο παίασθ, δηὰ 

δ9 ΠΙΑΥ 6 88 10 ὙΕΓ͵Θ ΤΊΘΓΘΙΥ ἰοττηδίϊνθ. [η Αβὶϑ ΜΙΊΠΟΣ, [ἢ 6 Β8π)6 ἴῃ- 
διγυπιοηί, 88 86 6118 ΡΙΌὈΘΌΪ6, ἰ8 684|16ἀ ϑωπιδοησα; ἴπ ΤΙΑΙγ, Ζαπεδοσηα. 
ΤΈΔι ᾿ὲ ντὰβ ἃ το πα-ἰπεγμηιθηΐ, ἰΠθ τα σλπ 06 0 φορά τοοπὶ ἰοὸ ἀουδὶ; Ὀπὲ 
ΒΟ οΓ δαφ.ρίρε ἰΒ ἴμ6 Ὀεδί ἰγϑῃβ]δίϊοι οὗ [μ6 ογὰ, ἸΏΔΥ Ῥοσθαρ8 ὉΘ 
ἀουθιο. - 

Ῥαϊ! ἄοισπ απ α τοογελΐρ, ὈΟΪΒ οουμ πο α, βῆ ([Π6 ἐμογουρἢ Ποπιαβα ΟΣ 
ποθ ἀοτηδηοα ἴοσ (86 ἢονν ἰάοἱ. γοδίγαζίοιη ἰδ ὈΟΪῚ ἃ ῬΥΘΡΑΓΘΙΟΣΥ͂ 
δοὶ ἴον σόογϑΐρ, δῃα οῃὴ9 ἱοὶι ΒΟΟΟΙΏρΘηἾΘ8. γΟΥΒ ἢ} 186], 

Μῖν. 1,3η6, Ββοπανον, [6119 ἃ [μδὺ ΟὯ6 δρϑοὶθϑ οὗἁἨ π6 ζυωπιαγαὴ “18 ἃ τυδο 
Ἰπηὰ οὗ Ὀδρ-Ρἶρ6,. .. 15 θὰρ Ὀοΐηρ 8 8118}} σοαί 8 βίη." Ρ. 88. Ο ΕΟ1]1 διᾶυθ, 
ἰδογϑίοσο κερὶ ἴπὸ ποσὰ δαρ-ρίρε ἴῃ 186 ἰγδηβ δου. --- ΤῊΘ δδδαδυιαρίίζοη τμδὲ 
ἴδ ποτὰ δλαϑ Ὁ 18. {π6 σοηυΐπο ἴοτπι, διὰ [86 ἀογίνδιίου οὗ 1: ἴγοπι Ἰ8Ό , 
εοπίϊσπαυῖ!, (5ο Ο. Β. ΜΊοΒ86115), νν}}} Βα γ θθᾶγ, 70 ρίαπζ οΥ {ἰπιδέν' Οὐ εν 
δηγὨΐησ, ΠΟΤ ΒΡΟΙδΒ ποῦ δἰ αἷΪ ἴο ἴῃ 6 ἔουπι οὔ ἴδ 6 ̓πϑίγυμαθηῦ, Ζ{1Π6 οΥδορ- 
ΤΆΡῸΥ ΝΣ Ὁ Ὀ6 δἀορίοα, σέφον 8566τὴ8 ἴὸ 06 ἴ86 Ὠδίυγαὶ οἴγιηοα. Οπ (86 
πδοΐα, [86 Ῥγο Δ ὈΙ ΠὟ οὗ Δ Ογεοῖ οτἱρσίη ΠΘΤΘ ΒΘ ΙΒ 0 Ὀ6 ΒΟΙΩΘῊ δῦ βγ Κ΄. 
Βαϊ 186 τϑδϑδοῃίηρ ἔγοια 1, Ὁ. ΒΙΘοΚ, ᾿ϑηρογκο, δηᾶ οἴβογβ, ἐμ (86 ὙτΊΣΟΣ 
Ὀοττονοα [Π6 πᾶπια ἔγοσι ἴΠ6 ατραῖς οἴτοϊα ἴῃ πο μ6 ᾿ἰνοά, βοθιδ ἰ0 τηδηϊ- 
[εϑὶ Δὴ ΘΑΡΘΓΏΘ88 ἴ0 Τ8 ΚΘ τη ἢ Οὗ ἃ ὙΘΥῪ 81}8}} εἰτουτηδίλῃοα. ΗΟῪ ΟΟΠλ68 
ἰδ, ὁῆ6 ἸΙΔῪ ΔΙ ΣΪγ δϑκ, [δὴ [86 ὙΤΙ(ΟΤ, διποὴρ [Π6 Ὠδημ68 ΟΥ̓ 411} Ἀ18 οἷν! δηὰ 
Δ ΔΓ οὐσοτβ, ᾿δ88 ποῦ ομθ οὗ Ογεεῖ οτριη ὃ Ἡδνν οοπιθ8. ἴὑ, ὑπαὶ ἴῃ [86 
Ῥτοθθηΐ ο886, ΟΪΥ 0η6 ΟΥ̓ 11 [86 ἱπδίγυπιθηῖϊβ πδηηθα ἢ88, οὐ {μ6 Ὑβοΐθ, 8 
Ῥτοῦδϊας ἀτσθοκ οτ βίη ὃ Ηον αἰὰ ἃ ὙΤΙΟΥ ἴῃ δ βί!η6, 50 ἰαῦθ 8ἃ5 140 ΟΥ 
160 Β. Ο., Ὀδοοπλθ 80 ἔμ" 8 1} 4}} [Π 6868 πᾶπλο8 ἴῃ ΟΡ οοηίοχί, (Αβδγτο- 
ΜεΔο-Ρεγαίσο- ϑοιχίοῖς πδίιθ8 ἴοο), σι ΐο ἢ, 88 ἃ πιοτὸ ΗδΌτΣΟΥ οὗ δυο ἢ ἃ ἰαΐθ 
Ρετὶοᾶ, Βα του]Ἱὰ Ὀ6 1{|6 ΕΚ Ιγ τὸ Κῆον ὃ ΤΏΘη 88 ἴο 86 ἱπίσγσοουγϑβε οὗ 86 
Ἐμοὶ δηὰ {86 ὟΥ 6βῖ --- "δὰ ποὺ βϑηπδοβοῦὶ Ὁ ὀνοσταπ ἃ ἰᾶτρα ροτίίοη οὗ Αδἱβ 
Μηροῦ δὰ Ἐμγρῖ, τότ ἱμδῇ ἃ σθηίυσΥ Ὀοίοσα Πδπηὶοὶ ᾿ἰνοα ὃ Πο65 ποὶ Βε- 
Τοβυ8 τοϊδίο ὑμδαὶ ἢ6 ονϑῃ Ὀυ1} Ταγδυδ τὴ ΟἸΠ οἶα ὃ Πιὰ ποὺ ΝΘΌΘΟΔάπΠ6ΖΖΑΓ 
ἰάπηθο} ουθστοη πιοβὶ οὗ ἰβοβθ σϑρίοπβ, Ὀθίογο μα ἴοοὶς (86 οσσοσῃ ὃ Απά 88 
ἴο οοπηπιετοὶαί ἐπίογσοῦγ86 ---- ΒΔΌΥΪΟΝ νγ88, ἰοπρ Ὀθϑίογο ΝεΌΘ ΒΔ πμ ΣΖ ΖΑΒ 
ὕχηο, [μ6 τιοίτορο 8. οὐ [86 που ά. ὙΤἨΗδὲ ἃ γαυυβῖοαὶ ἱπβίσυπιθηῦ, τὴ [18 πδπιΘ, 



Φ 
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διιου ἃ βᾶνθ Ὀδθῃ ἰγδπβίοιτε ἴσοι αγϑοίδῃ σουπίτο8 ἰ0 ΒΔΌγ σα, ἢ ἐδί8 
βίδίθ οὐ δήαδισβ, ὑείοσθ θ᾿ βῃ16] δ ροη (86 δίδρα, 18. ἃ ἰδῖηρ' δὸ ργόρδθὶς 
ΔΗ 50 ὙΘΙῪ [6 8810]6, ὑπαὶ ποίδιπρ οδῃ 6 τιδάθ ουὖῦ Οἡ ΔῺΥ ΒΟ ἢ στουπὰ 86 
818, ἀραϊηϑὺ [86 ΟΥΑΙ ΠΑΡ ἀαίθ οὗἩ ἴμ6 Ὀοοὶς οὗ 816]. Τῇ ψΒο]6 (Βΐης ἴδ 1- 
βίη βοδηΐ, 85 δΔἢ δτρυμθηῖ. [0 οδῃποῖ δἀπιουπὶ ἴο 8 στϑὶῃ οὗἉ βαπά, ἰπ ἴ86 
Ὀαίδηος ὈΥ ὙΒΙΟΒ [86 πιο οὗ πτιτηρ [μ6 ῬΟΟΪ 15 ἴο ΡῈ δἀ)υδβίβα ; 0Γ ποίβίπρ, 
ο8ῃ Ὀ6 τλοτΘ ῬγΟῦΔΌ]6, ἰμδη (Βαῖ βυοι 8 ἰαχυγίουβ δηα μ᾽θαδυγα-ονΐηρ οὐ 
85 ΒδΌγϊου, δῃου]ὰ ββοὶκ οἱ 8]] 81:16 8 ἴοτ ΘΥ̓ΘΤῪ Π168}5 οὗ ἱπογδβίηρ᾽ ζὑυδβοδ- 
ὕοῃ ἴο ἴ86 ΘγΥ6 δῃᾷ θϑγ. Εὐτγοὶ χη τυ 5108] ᾿πϑίσυση ἴδ σου ἃ 6 δουρσῆὶ δῇοσν 
ἩΠῚ} [86 8816, ΟΥὁἩ ὙΠ} (86 ΚΘ, ἀν! γ ἩΒΙΟὮ ἰδ ταδηϊοδίθα ᾿ἢ 411} στοδὶ οἰτ168 
οὗ [86 ῥγοδβθηῦ ἀδυ, ἰῃ τοϑβρθοὶ ἰο οδ]θςοῖβ οὗ ἴδ βδιιδ πδίυ τα. 

(6) Απὰ νβοβϑοονεῦ δ}}.8}} ποῖ [8}} ἀονῃ πὰ πόσβὨΐρ, δἱ (πὶ ὙΘΓΥ Τηοσηθηὶ 588}} Ὀ6 
οδϑβὶ ἰηΐο ἴμο τοῖάβ8ι οὔ ἰδ διγηδοα οὗ Ὀατηΐηρ ἢτο. 

585, αᾶΐ. (-- οὗὁἨἍ 55), 818. δὰ δη. --- ΕΣ, αρἢ. οἵ πο, ψ Δ ἢ 
848 τὸ (ποῖ (6 πογπι8] ὥ ψ|} Πρ. ἢ αἴτεον 11) θεοδυδβα οὗὨἩ (86 (υ[.) 

8.29. 6 σ. Τλίοτγαν πῶ, ἴγοσα ἀρῶ, ἰο ἰοοΐ, ταθδῃβ ἰοοῖ, ιοίτξ,, ἐσ πλἰτες 

Ο απ ἐγε, (ποῖ λοι ἴα [86 ἘΠρ]Βἢ 86Π86). 80 1 δανϑ ἰγαῃβίδίθὰ 1 τπὸ- 
φιεηΐ, (αὰ 86ηϑυτ). ὙΠ ΕἸΣ (ἐπ ἐδ) 18 186 υϑὰ8] δηιοϊραίῖνα ρσοηοῦς, 

πΠΟΒ δ γοηρίθοηθ ἴπὸ ἀεῆηϊίοηοδε οὗ [πΠ6 τ ΠΟΪ6 ΧΡ γαβϑίοη πα ἐπ ἐδαξ 
ϑετ πιοτπεηΐ; ἃ 48. θ. ὁ. ὙΠ ΙΒ βρβοΐδὶ Ἰἀΐοσῃ 18 πη σῇ ΤλΟΓΘ ἔγοαυθηὶ 8.111 

ἴῃ (6 ϑ'γυῖδο. ---- δ 1, ΠΗΡΘΔΙ, Ρ. 72. --- Δ, οοηϑέ. οὗ Ἰλ (φαν), ἴοσ 
ἐπ (6 οοῃβί. βίδίθ (86 ἢ ὈΘΟΟΏ,68 αυϊοβοοηΐ, δηὰ [86 νογὰ 8 σι ἰθ δε ἿΔ 

ΟΥ δ; ΘΟΙΏΡ. ΤῈ, σοηδί. ΤῸ ἴῃ ΗΘΌ. --- Ἰπγιδὲ, τοοί 25} ἐο δηιοῖδ; ἴον 
ἡπος ὙΠ δὲ 88. 8 ἴογτη. ργθῆχ, βε6 ὃ 28. ς. 16. ΟΡ. ἰῃ γοσθβ ξ5, πη 
ἴον ἘΡῚ, Οτδμητ. Ρ. θὅ. --- ΚΕ Ῥα, ἴδπι. Ῥασί. οὐ Ἴη, (86 βοσοπὰ 8}]- 
Δ 016 Ὀοὶηρ σι π τ] ἃ ϑυροσῆσουβ (5), ΡΓΟΌΔΟΪΥ ἰο ἀθηοίο, ἱπ {μ6 ὑη- 
Ροϊπίεα ἰοχί, ἐμαὶ 1ΐ τγᾶ8 ἴο Ὀ6 ῥχγοῃουποθᾶ Μη λέτος (8μογί) ᾿πβιοδά οὗ 
ϑεσβοὶ. Τα τηδϑο. Ῥασί. 15 Ὑρη. 1 νβ. 28 δῃὰ 26, [6 ποιὰ ἰ8 ψυσὶῦ- 

ἴθ πρη. Ὑμδί διυγηίπσ νν88 ποῖ δὴ ὑπυβυδὶ ρα ΠἰΒῃπηθηὶ ἴῃ (μ6 Ἐλδβὶ, 
8 50 ΠΟΘ ΕΥ Κποννῃ. ΑΒ το {Π6 Ῥδγβίδηβ, βα6 Βγββοηΐυ8 6 Εθρ. Ῥοσβ. Π. 
οΔΡ. 2106. 80.186 Ηεοῦτον8, 2 ὅδπ). 12:81, οορ. Μαίί. ὅ: 22. ΦΖ6γ. 29:22 
τηρη(Ἰ0ῃ8 ἃ οογίαϊη “ Ζοθ κῃ δηὰ Δα, ἡ μοτὰ (Π6 Κίηρ οὗἩἨ Βαῦγ]οη 
γοαδίοα ἴπ ἰλο ἤγ6." ὙΤῊΪ5 (Π 6 ἢ 88 ἃ ἔἈνοσὶία ποι Ββοὰ οὗ ρυη βῃπιοπὶ τὴ 
Νοθυοσμδάποζζαν ; δηὰ Οδπαγαΐη (0 ννᾺ8 ἴῃ Ῥογεῖδ, 1671] .--- 77) τϑ  δίθβ, 
μιδὐ ἴῃ 8 {{π|6 οὗἁ ΒοΔ ΓΟ Υ, ἴπῦ ΤΠ ΓΏΘΟΕΒ οὗἩ ἤγα ψεσα Κορὲ Ὀυγηΐηρ ἃ ἡ ΒΟΪΘ 
ΤΩΟΏΓ, ἴῃ ΟΥΘΓ ἰο ΘΟΠΒΌΠ.Θ β οἷ 88 δχδοίθα τῆογα ἴμδη ἰΠ6 Ἰα{] ρῥγῖοα 
ἴον Ἰοοὰ ; ὕογαροβ, ΥἹ, Ρ.118. Αἱ 4}} δνβθηίϑβ, 1 αῦτθθβ νγν6}} τ (ἢ6 ομαγαο 
ἰοῦ οὐ Ναορυσβδαάμπεζζασ, ἴο ἰΠγθδίθη βυο ἃ. Ρυηἰβῃπηθηΐ; ΘΟΙΏΡ. 2: ὅ. 
ὃ: 29. 

(1) Βεοδυβ οὗ τη 8, αἱ {6 νΌΓΥ τἶπηθ ὙΠ η Α11 [Π6 παιίοπβ μοατά τπ6 βουπὰ οὗ [86 
οογπεῖ, μὲρο, ΒΔΥΡ, βαπι θυ, ὈβΔ ΠΟΥ, πα 41} Κὶπἀ8 οὗἁ πχαϑίο --- ΑἸ] (Π686 πιδιίϊοῃϑβ, ρθο- 
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Ρἷο, δηὰ Ἰοηρτοβ, [Πρ ον, πουβρροᾶ (86 χοϊάθῃ ἱπιαᾶρα σι ΐοῖ ΧΟ ΠΟ ἀΠΟΖΣΑΥ 

ἰδς Κὶπρ δὰ δβεῖ ὕὉ. 

ΤῊ Ῥασγι οὶ ρ᾽εβ 19 Ὲ} δηᾶ Ἰ.12Ὸ (ἰπβίβδα οὗἩ νϑγὉ8) ἃγθ γν6}] δἀδρίεᾷ (ο 
ἀοποία (86 ΟΠ ΠΌΔΠσΘ 8δηα τοροιοη οὗὨ τεϊρίουβ Ῥτοβίσγαϊίΐοῃ. ΤῈΘ 
ΠΣΒΌΣΌ 18. οὔ 64 ἴῃ 1818 ]18ὲ οὐὗἁἨ [86 τηυδῖς; Ιἴκε ἴο ψμδὺ γα δαν 6 βθθὴ 

Ὀαΐοτο, πῃ τοβρϑοῖ ἰο Βοπι6 οὗ {Π6 οἶδ8868 οὗ (6 Μαρί. Οὐ)! βϑΐοηβ οἵ βυ οἢ 
8 ΠΑΙΌΓΘ ΔΓΘ ἃ σπαγβοίοσβις οὗἩ 1πΠ6 Ὑτὶ 6 Ὑ᾽8 87]6. Εοῦ δΟῸΥ ΠΏ.) 866 
8 43. 6. ὁ. : 

(8) Οπ δοοοσῃῖ οἵ {Ππ|8, δὶ [16 ὙΘΓῪ βϑῖηθ {Ππ|6, ἸΏ 6 ὙΠῸ πόΤΘ ΟΠ Δ᾽ 68 }8 ἀΥΟῪ 

ὨρᾶΓ, δηὰ ταδάδ δου βδ 100 ἀρδί8ι [06 68. 

22. 8 ρίυγ, ῥοαὶ, 866 ἴῃ αὶ 12. 2. 1. --- ἸΞἈ, ΡΪ. ἱστερ. οὔ 3, τὴ 

ἴοττα δ8 1Γ [τῸπὶ ἐπ 53}. --- ἩΠΌΧἽΡ 23 Ν, 110, ἀδυοιγεα (ἠδ ρίεοεε 0} ἰάδηι, 
ἃ βριυγαίίγο Ἔχ ργθβϑδίοῃ ἱπαϊοδίηρ σαἶμηιπῳ, εἰαπάον, πκαϊϊσπαπέ ἀσοιιδαδοη, 
εἰς. ; [Π6 πουπ Ρ].. τ Ρ]. βυδῆ,, 18 ἔγοτη γ . ΕῸΥ 86 ῥγοη. βυβ'. δηςἰςοὶ- 
Ραιΐνο, 8. 48. 6. ὃ. -- "Ἴ 8 Τ6ΓΤῸ 5β'ρῃ οὗ (π6 ἀδη., ὃ ὅ6. 1. ΤΠ ἴοστῃ οὗ 

ὀχργθββίοη θγὸ 18 ποὶ ψ]ἀοἷγ ἀἰδδσοηὶ ἔσο (ἢ6 συτγαιϊΐνα βδθῆδβε οὗ σὸ- 

ἄετε, γιονάεγο, ἀδηπίθ σανΡοΥο, οἴς.,) ἴῃ 1,αἰἰπη. ὙΠ6 ΑΥΔΌ8 8 ἜΣΧΡΓΕαΒ8 [86 

ΒΆΪΠ6 ἰάδα Ὁ {μ6 ΡΉΓΑΒΟ, φαίης (δε ἤεελ οἵ ἃ Ὀτοίμον, εἰο. ὙΤὮΘ ῥγϊποῖραὶ 
σλυ86 οὗἨ [Π6 δοσυβαίίοη 88 ὈΓΟΡΔΌΪΥ ἃ τηδ]ρτιδηΐ ᾿θδ]οῦθΥ ἰονναγβ (86 
γουπρὶ δηὰ αδβρί τίη Ηθῦγονβ, ὙΠΟ ΟΓΘ ΔΙΓΟΒΥ ᾿ηνοβϑίβα Μ|}} ἀΘΒΙΓΌ]Θ 
οἴἶεο8β. ῬΟββίθ βυρογβιϊτίοη, οσ ([Δϑὲ πὰ [βϑβί οἵ 411) Ἰογδὶίυ, τοὶσδῖ 

᾿ἰᾶν Ὀ66η {86 Το Ἱηρ᾽ οδ086 οὗἉ [μεῖγ σοηδαοί. 

(9) ΤΉΟΥ δά άἀτοββεά Νουα Δάηοζζαν ἴδ Κίηρ, εηὰ 5η]ὰ : Ο Κίηρ, ᾿νε ἴογονεῦ! 

ὯὋΦ, Ῥεδὶ, ρ. 72. ΤῊ βθῃΐθποθ 18 οοηηυϑα ὈΥ 84 μασι ϊοῖρ]6, Ἰλ9ις., 

υδοα ἴῃ [Π6 Β8Π16 ΙΏΒΠΠΘΓ 88 ἃ ΤΟΙΌ. ΤῊΪΒ τηϊχοά οοπβίγιυοίίοη 16 Ἰτεαυδηΐ 

ἴῃ ΗδὈ. δπᾶ Ομδάβθο. 

(10) Του, Ο Κίηρ, ἀἰάδε 6860 18})} ἃ ἄβοσοθ, [δὶ ΟΥ̓ΘΥΥ τηδη, Ῥο κῃου]ά ἢεαν ἴῃς 
βοαηὰ οἵ ἴῃ ς σογποῖ, Ρἶρα, ΠδγΡ, βαη .Κ, ΡΒ] ΊΟΤΥ, Ὀδρ- Ρίρ6, δπὰ 41] κι ηάβ οὗ τημδὶο, 
δου ἃ (Ὁ}} ἄοτσῃ ἀηὰ τουδὶ [6 σοϊάθη ἰπηᾶρα; 

Ηδτθ ἐμ ψονγοὶβ ἴῃ ὑπ νὉ Ὀϑοης, ἴο [86 τρδτρίπαὶ Θοτὶ, γον Β"Ό ; 866 
οὨ γ΄. ὅ. 

(11) Αηὰ ἩὙδοϑοῦνοσ σου ποῖ [4}} ἀονγη δῃὰ ψουδῃΐρ, ἢ6 βου ἃ 6 οδβὶ ἰπίο (ἢ 6 
τοϊάξι οὗ τῆ ἔγηδοο οὗ Ὀυτηΐῃρ ἤγο. 

Τηο τοροι δου οὗ {1:6 ἄδογϑο ἴῃ νυ. θ 15, 88 υδῦ8), ΥΘΓῪ οἷ086 8ηα οχϑοί; 

δά να οἴδη βηά 86 |1Κ6 ἴῃ Ηοπιοσ, δηὰ οἵμος δηοίθηΐ ΤΣ οσβθ. ΟἾΪΥ 

186 εἰγτουπιδίδηοθ, ΕΙΣ Ὁ ΠΣ 18 Ομ 64. 

(12) Τα δὲ τηϑθῃ, Φ6 8, βοῦὶ μου Παδὲ ἀρροϊηϊθὰ ουὐδσ ἴπ 6 Ὀπϑίηθ88 οὗ ἴδε 
Ῥγονίηςε οὗ Βαυγίου, ϑδάγαοι, Μοδιδοὶ, δὲ" Αὐοάμεορο --- [086 Τλ6 ΡΔΥ 20 τοζδγὰ 
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ἴο 166, Ο Κίς ; [ΠΥ σοὰκ [Π6Υ ἀο ποῖ δεσυθ, δηὰ (6 ζοϊάθῃ ἐτηδρὲ δὶ ΟΝ που; Παεὶ 
Βα Π, ΤΠ6Υ ἀο ποῖ ΜογβὨίρ. 

Εὸγ (--} ἱπ Ὑ3}, δ66 οῃ τ΄ 8. -- ἸΌΝ... Ἧἴ, τολοηι, ὑπ 18 Πκ6 (86 Ηδ- 

γεν ἼὧΣ [Ὁ] ον οα ὈΥ 8 Ῥγοποῦμ, Ὑ1Οἢ ρῖνϑδ ἴο 11 ἃ Γοἰδίἑνθ 86 Ώ56. 
ὯΔ τι Τὶ οὗἩ [16 Ηδθ}., δπὰ 18 ἃ τηϑγ βίρῃ οὗ [6 ἄς. ΕῸνσ [86 864.) 808 
ου 2: 48. --- ὩΣΏ ..... Ὁ δὲ αν πο τεϑρεοί οὐ τεσατγά, ᾿ἴϊ. (0 ποί ρίαξθοτ 
3" α υλὲ πιΐπά. --- ΌΣ 18 ποίοα ἴῃ ἴΠ6 Οεγὶ ἃ8 μβανίηρ ἃ βυρογβυουα 7οαῆ. 
Βυλ Ὁ σῖ1} ἃ βυ!, οἴδη δββυπιθβ, 88 Βογα, ἴῃ 6 ρΙυγ. ἴοστη, δπὰ [86 Κο- 

(810}} ἰ8 {86 ῥγϑέδυδ]α γεδαϊηρ. --- πο 5, Αος. ρ]. τὰῖἢ βυ δ, ἴοτ Ὁ 866 
ἢ ὅθ. 2. Ἠδοτα δραὶπ (ἢ6 Θοσὶ τορυάϊαΐθβ (ἢ 6 ῥἴυγαὶ, δηᾶ τραγκβ (5) 88 

ΒυροτῆυουβΒ. Βυΐ ττοηργ. ΤΠ6 τη] ρηδηῖ σουγίϊογβ ἀου 1688 τθϑῃ ἴὸ 
δοοιδ6 (6 Ἠεῦτεονβ οὗἨ ἱπιρ᾿ εἰγ ἰοννασὰ {86 Βαυγὶοῃίδηῃ κοαβ ἴῃ σϑηοσαὶ, 

85 Ὑ6]]} 45 ἰονγαγὰβ [ῃ6 ΠΘῪ 140]. ΤῊ ἔγϑί βυ]] 8016 (“8 18. ἃ οοπέγαοί 
ἔοστη οἵ δ, 88 υβ0αὶ. 

(13) Τῃοη ΝεθυςδάποθΖΖατ, ἰῃ 8 ΓΓΙΟΣΒ Γαζο, Ποπητηδηἀοα τὸ ὑτγίπρ Βηδάγαοϊ, Μο- 
8,80}, 8ἀηὰ Αὐράπερο; ἴπθῃ 1Π086 τὰ 6 γα Ὀγουρἢϊ Ὀοΐογο ἴῃς Κίηρσ. 

ΝῸΠ ἰδ ἴκ6 πουῃβ ἰπ καὶ 28. 8. 2. Ὑ πον μδ8 περβοϊβα ἰο πιδγῖ ἰὰ ἴῃ 15 
ΡΓΟΡΕΙ ρῥΪἶδοθ, νἱζΖ. ὃ 29. 6, Βοῖῖι βουπβ 11. (μ8 : ἐπ γασα απα ἔιγν, 1. 6. 
ἴῃ ἃ ἔυσγίουβ Γαβ6. ---- ΠΡ, ΡΒ. Ιηξ οὗ πος, Ὑ1ἢ τὶ ἴῸΓ δ Ρτεὴχ ἕοστηι- 

εἶνε. --- ἸΛΤΩ, Ὁ Ὀαΐογο [86 “466. ἀρδίη. --- ΠΝ, ἃ ἔοστῃ δμὲ σοποτίδ, 
ὙΠ ΠΙΟΒ ΒΘΘτη8 ἴο Ὁς ἃ ραδεῖυε οὗ [86 ΑΡἢ. "ΟΠ ἔγοσα δεῖς, δά ἴο οοστο- 
βροηὰ ψῖ ἢ (86 Ηφῦ. Ηορμαὶ ἰπ τηδαπΐηρ. 866 1,6Χχ. ; 8ηα 866 880 ἃ ἴδιι. 
ἴογηι οὗ {Π6 νοῦ ἩδΙοΐ 18 οὐ (86 βϑῖῃθ ῃβίυχα, ἰὴ 6: 18. 11 πουϊᾷ Ὀ6 

ΗΠ ουΪ ἰο ἡπὰ δηβὶορίθβ ἴον [Π6 ροϊηἰηρ οὗὁ ἴπΠ686 ἔοστῃηβ. 1 1ϊ ἰβ οοτγτοοῖ, 
(Β6Ὺ τηυδὶ Ὀεϊοηρ ἰο ἀἑαΐοοί ἴῃ ἃ ὨΔΥΓΟῪ Β6ΏΒ6. 

(14) Νεοδυςδδάποζζαυ οἀὐἀτεβδβθὰ (ποπὶ πὰ βαϊὰ: 18 ἰϊ οἵ ἀρπίρῃ, δδάταςι, Μο- 
δδος, δὰ ΔὈδάηορο, μα γ6 ἀο ποῖ βεγνο ΤῊΥ ροίδ, ΠΟΥ ὙΟΓΒἢΪΡ [ἢ 6 ροϊάδῃ ἱπιδρθ 
ἴμαι 1 αν θοῖ 001 

ὮΝ) Ῥαγί. --- Ιὴ κἼσπ, [Π6 [πὰ 15 Ἰηϊοττοραῖνο. Π{1Π|Ὸ ΠΟῸΠ ΘΟΠ6Β ἤϊΌ τὴ 

[86 νοι ΝΣ, ἱπδίἀϊατὶ, ἴὰ που] βθθαὶ ἴο ᾿πεἰπλαία τοῖΐν ἀοδῖση ; στ ἘΪΘΣ 
τηθδηΐης 8. ποῖ ᾿πηργοῦ 8 }]6. ὅ'566 οἴβοὺ σοῃ)θοίυ 68 ἴῃ 1,δην. ἴῃ Ιος. ---- 
ὙΞΔΣ, 1. 6. δὰ (8) ἩΠῚ 0]. ἕοστη, δηὰ βυϑὶ. οοηδβιϊυἱἱπρ 1.8 βυδ]οςὶ ; 

ὈοΙἢ ἃγ υηϊίοα τ ῖϊ [Π6 ρατγιοἰρὶο {πὶ Τ0]]οτν8 ; ὃ 47. 1. ὁ. Ὑ6 ἱκεῖηρ, 
ΒΘΘΠΔΪηΡῚΥ ΜΠ τόσο {Π8η 808] τηοἀδτδίίοη, γϑύ μη υ1Γ68 ἰηΐο [86 ἔστ οὗ 
[86 δοουδαϊίΐοη. Ηδ ῬΓΟΌΔΟΪΥ ϑυδμοοίοα [ἢ 86 δοσΌδετΒ οὗἁὨ δυουθ ση οι ν 68, 

Δηὰ νἃ8 ἀεβίγουϑβ οὗ βρασίηρ ἰ686 Ἡθῦγονβ οα Ὑμοπὶ ἢς Πδᾷ Ὀεϑίονοάα 
Βρθοἶδὶ ἴδνοιβ. [π ΤΌΒΠ, [Π6 Βη8] βυ]180]6 που] σου] Ϊ αν ἃ 

Τϑοτὶ (---), θαϊ ἴῃ ἃ οἰοβοὰ ΒΥ }140 16, (18 18 ΟΘΟΒΒΊΟΠΑΙΥ Βμοσγίθηϑα ἱπῖο (--}), 

Β66 Ρ. 48, υπάοΣ α. 
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(15) Νον 1 γὸ δὸ τοδάᾶν, (πὶ, δἱ τὴ6 {{π|6 ὙὙΠΘῚ γὺ 5Π4}} Πᾶν (86 ϑουπὰ οὗ (ἢ 6 

οογηοῖ, ρἰρα, ἴδΥΡ, βατηδυΐς, ρβαῆογυ, δηὰ Ὀδρ- ρα, πὰ 4]] κὶ πὰ οὗ πιπδὶς, γε ν}}] (Ἀ}] 
ἄἀοπτη δηὰ τνογβδιρ {Π| ἱπιᾶσο ἩΒΐοἢ 1 πᾶνα τη866 --- θαι ἰδ γε ν»ν}}} ποῖ ννοσβῃίμ, ἴῃ τΠδῖ 
ΥΟΙΥ πιοτηθηϊ τὸ 5[18}} θ6 οδϑὶ ἰπῖο ἴΠ6 πιϊἀ51 οἵ ἃ ἥιγηδοο οὗ Ὀαγηΐπρ ἔτεα ; πὰ νὴ 18 

παι γοά ψ ον }}} ἀδ νοῦ γοιὶ οαἱ οὗ πὶ  Παπὰ ἢ 

Τῆς Κα σιωώπησις 6 Βανθ ἰη Εχ. 82: 82; Ὀυὶ Ζεοϊι. 6: 15. σεν. 12: 
16, 17.  δδη. 12: 14, 16, τοίεγγοα ἴο ὈῪ 1,6ηρ., 816 οὗἨ δῃοίπογ ἰθῆοσ. 

Ιη οπιοεν (1.1. 185 564.) 18 ἃ 6486 οὗἨ [Π6 βΆλ6 παίυσθ (ΩΡ. 880 
ΤΕυογά. 1Π. 8.ὄ 1Ν.18. ΕΑ ῥ]αἰπ ο886 οὗἉ ἔη6 Β616 παίυ γα 18 1η Τ.0Κ6]18: 9, 
ἸΛΘΒΤῚ .. . ἈπΠΙΊΡΛΩΣ,, (86 ἢγβί 18. ἃ. ρίυτ. δά]. ἔγοταη ΩΦ. ΤΠ ἘΠΕ ΒΑΐ [0]- 
ἴονσβ, Ὀ6ἸοηρΒ ἴο (ἢ βυδαδαυθηΐ ἸΡ8Ὸ 2. ρυγ. Εἰυΐ., ἴῃ [86 οβῆσο οὗΓἩἍ 186 
ςοοηὐυηοῖνο ἐλαί. Τὸ ψου]ὰ θ6 8ῃ δαυ Δ }}} οογτοοῖ υϑγαίοη, 88 ἴο {Π6 56Π86, ἴο 

ἸΓΒΏΞΙΟΓ ἸΥΤῊΣΘ δηα ρμυϊΐ 11 ᾿τητηοα αίοὶν Ὀοΐοτα {Π6 ν ΓΌ, ἀπά ἴπθη Τοπο 

Ἰ: αὐἀνογδίαἰξᾳ ἰῃὰ5: 7 ψὰ εοἱϊ τεααὶΐῳ γ{αὶϊΐ ἀἄοισπ, εἰς. Ἔνι 1 Βανα δη- 
ἀεανογοά ἴο ᾿πι αἴθ, ἢ βοπη6 ροοᾶ ἄσρτϑθ οἵ δχδοίπθεβ ἤθγα, (ῃΠ6 ζόγηι 
οἵ ἐχργοβδϑίοῃ ἴῃ ἴΠ6 ογὶρίηδὶ. --- Αἴ [πΠ6 ψογὰβ ἰσλίολ 7] λατθ πιαάδ, 
ἴμογ 18 ἃ σιώπησις, [6 Κίῃρ᾽ δα ρργαβββίηρ' {86 ἀθοϊαταίίοη οὐ 3ΞΏ, {ξ ἐξ ιοοῖ, 

οΓ βοιῃθίπρ οααϊ να θηΐ ἰο (8. ὅο 41} [Π|6 δῃςί θη γ ΓΒΙΟΠΒ ; δηα 80 Ἅὺ- 

πῖυ5, 6 ὟΥ οἰΐα, δὰ τηοϑί οἰεσβ.ι ΗἩδνθγηῖοκ : “ 1 γο ν}}} Πᾶν... ἴΠ6 ἢ 
88|8}} γα [8}} ἀονη," εἰς. 1π8π|18510]6, Ὀθοδυδ6 “ΤΙΣ 18 ποὺ Δρργοργίδίθ ἴο 
βυοἢ 4 οοηαϊ οηΔ] δοηίθηοθθ, ΠΟΥ 18 δυο ἢ ἃ δϑηΐθησα δρριοργίαίθ ἴο [Π6 
ἐδ ηρΒ οὗ ἴπ6 Κίησ. Βυΐ [86 ἐλγοαί, αἱ [Π6 6πα οὗ {Π1|6 ποχί οἰδβϑθ, οὐ 6 5 
ουἵ ἰπ [}}} ; δπὰ (86 απέϊλεδὲβ ἴο {πΠ6 ργθοβάϊηρ οἰδυβθο 18 τηδᾶδ ρ]αΐη ὉΥ͂ 

ἴ8δ6 Νὸ Ἴπ| αὐ 186 Βαρὶ πηΐπρ οὗ 1116 βθοοπα οἶδυβθ. 1ὶ ἴδ παίυγαϊ ἴο ΒΏρ ΡΟΒ6, 
(Βαϊ τπ6 Κίηρ ἀἰδοογηοά ἃ γοζιδβαΐ ἴῃ (116 Ἰοο 15 οὔ (Π6 δοουδοά, τις ἢ, 85 ἷΐ 
Κἰπα]οὰ π18 ταρϑ, Ἰϑὰ Ηἷπὶ ἰ0 ΒΡ γβββ {π6 Ξ ῃ6 ψ88 δδουΐ ἴο υἱίογ, δηὰ 
Βαβίδη ἴο {Π6 [ῃγοδί. -- "λο ἐδ ἰλαί φοά, εἰς.; 18 ἀεδίρηοά ἰο σῖγα 6] οἰ ΘΠΟΥ 
ἰο ἴῃ (τοδί, Ὁ. βυσροϑίηρ [86 πη ρο851: ὉΠ} οἵ ργονθηίηρ 18 Θχϑουζίοη. 

Ηδὰ {πὸ Κίῃρ τγοβεδοίβ οἡ 16 ρονοσ οὗ (αἱ οά ν8ο ἢδά γευϑα]θὰ ββογϑίβ 

ἴο Ὠδβηϊοὶ, Β6 τσὶ παν Ποϑίἰαἰθα ἴὸ υἱΐοῦ ἃ ομ 8] θῆρο 80 δυάδοίουβ. 
“ΕΌΓΙΟυΒ ΓΑΡῸ ἢ ΠΟΥΘΥΕΙ ΤΆΓΟΙΥῪ ταβοοίβ, Ὀυΐ 8 ἜΟΥ̓ΘΓ ῬΓΟΏΘ ἴο [Βγολίθῃ. 

Α]Ιορσοίμον {Κα ἰο (818 σγ88 ϑϑηηβοθοσιθβ Ὀοββίϊηρ, ἀπ ΟΠ Δ] ηρίηρ᾽ ; Ξ66 

1εᾳ. 37: 170 56ᾳ. 2 Κὶ 18: 80---3.5ὅ. 19:10. ΤἨΐθ ὙΠΟ]6 τηδίίογ, ἢ (ἢ6 
τοΓάβ υἱἱοΓοα, 18 ΨΟΓῪ ΓΆΡ Ὦϊο, δΔηα ργθβθηΐβ υ8 ἩΠῊ ΒΟΙΘ ΟΠΔΓΘΟΙ ΘΓ ΙΒ[168 
οὗ οτί θη] ἀδϑροίβ δ] ἰοβϑίμδὺ ρεηυΐῃθ. π΄ Ἰ33 ΤΣ 6 Βανα ἃ Κιηὰ οὗ 

ῬίαΣΙ ΠΟ ΓΆ] ἴοστη, οὐ δἱ ᾿ἰθαϑί δὴ ὠριδμαΐ οσοπ)]υσαιίίοη, ὃ 14. Οὐοπλΐηρ ἔΤΌτὰ 

πὸ, 1Ὲ 18 Ἰοστηϑᾶ 1|Κ8 ἃ δοοῖ, οὐ γαῖμεγ ἃ Ταξὶ, βθγο {πΠ6 Ῥδρῃ. ἢ. ψουϊά 

θ6 πουτηαῖγ γι ἰθη ἴῃ (Π6 1, Ὀυΐ ἤδγα ἰξ ροθ8 ἰηΐο ἃ Φυϊοβοθηῖ ΠΗ 8 
σοι ρθη βϑίνα ἰοηρ νοῦν] ("-}); Βθῆοθ ΔῊ τα ΤῊ ἱπβίοδα οὗἨ τῶ. 
ΤΌ ρθη 8υ}] Ὁ] (93) 18 ϑμογίθηθα Ὀθοϑυδβα ᾿ξ Ἰοβ68 {π6 δοοθηΐ, πο ὰ 
Τεβίδ οἢ. 18:6 υ]Ἰπδία. ---- πὰ, 1 ραῦβ6 ΤῸΓ 515. 
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(16) 'ι᾿δἀταςῖ, Μοϑῃδοῆ, δηὰ Αὐοάπορο, δηβινεγεὰ κὶὴσ ἈΝΟΌυΟΠδάποζσζασ, δηὰ 

βαϊὰ : Υ᾽ α δγὸ Ὡοῖ ὉΠΙΘΓ ΔΠΥ͂ ΠΟΟΘΒΒΙΥ (0 ΒΏΒΙΥΟΥ ἴΠ06 8 ᾿νοτγὴ ἴῃ σεβρϑοὶ ἴο 1015 Πλ8.[6Γ. 

Ὑττῶτι,, Ῥατγί. οὗ πῦσι, πὶ ἴον {Π|6 τϑρΌ]αγ Π Ὀθοδυβα οὗἉ [Π6 (ὐυ. ; 11}. σέ 
ατε ποί πεοοδϑι αίθαῖ. ---- ΠΡΛΆΡΤΙΣ,, ΑΡ]ν. ΤΠ οὗ 55) (ρ. 69), 8 τμ6 εὐά- 
ἱῃρ᾽ Ὧλ--, θδοδυβα οὗ {Π|6 βυῇ,, Ρ. 60. ὁ. ὉΠ πιαξίογ' Δρουΐ νν ὨΙοἶἢ ΤΠῈῪ ἀ6- 
ΟἰΙη6α ἰο σίνθ ΔΩΥ ΔηΒΥΘΓ, 5 ΝΕΡΌ ΠΔαΠ 6 ΖΖΑΓ Β [τοδὶ 1ῃ [6 Ργεοράϊηρ 

ἀοοϊαταίίοη. Τίοτγα ἰ5 ἃ αἰ δγαποα οὗ ορίπίοη διθοηρ ΟΥ 68, ἩΒΟΙ ΒΟΥ 
τ} ΒΒουϊα θ6 Ἰοϊποα ψῖ (ἢ ΔΒ, ΟΥ Ὀ6 δαραγαίβα ἔγομι ἰΐ, ἃ8 {Π| αὐδέἑποίῖθε 
δοσθηΐ ὕροῃ 11 πα] οδῖ68 (Πα. 11 βου ἃ Ὀ6. ΟΤΆΠΙΠΊΔΓ Δ] οννβ οἰ ἢθν πηι βοᾶ 

οὗ οοπβίγυοιϊοη. Ουὐἱ οὗ ἀεΐεγοησοα ἰο {μ6 δοοθηίβ, 1 δυο (Ὁ]]ονεα {6 

Ἰαϊίον τπιθμοᾶ; νν ἰοἢ ΤΠΔῪ ὍΘ ἄοῃα, [ῸΓ ὩΣ τς 33, δηᾷά ἰο ἀϑδισετ ἰλεδ 

α τοογαὰ οΥ ὧν α ιτσογά, ταλῖκο8 ροοά 86η86. [1π οᾶ86 ἴδ ἢγβί τηϑιῃοά οἵ 
οοηδίγαοιίίοη Ἐμοῦ] θ6 ργείδστθα, {Π 6 ΟΠ6 ΤΊΔΥ͂ ΤΟρΡΆΓα ΓΙ) 88 ρ]δοβα δδ- 
σε ἴῖ5 πουῃ, ἴῃ ογᾶδὺ ἰο ἱπάϊςαϊθ ἐπὶ Δὲ 18 δι ρμδιὶο. 

ΤΟΊ ρΟΓΚα, 88 υϑι δὶ, ἰΓΠΒ {Π18 δοσουηΐ οὗ {86 ἀδιλοδηοῦ οὗὨ ἴ86 ἴπτοο Ηδ- 
Ὀγανβ, ἱπο δὴ ἀγρυπιοηῦ ον 1Π6 ἰαίεη 654 Οὗ ἴπ6 ὈοοΚ. 10 βάν σβ, ἃ5 δ6 {810 Κ8, 
ΟἿΪΥ οὗ [6 Βυρογβϑι οη οἵ [86 Μϑδοοδῦδοθδῃ ἀρ, θη (Π6 965 Ἰμβουσῆὶ 1 ἃ 
ἴον ἴο βυ τ τιδυίγτάοιῃμ γαῖμον ἴῃ δπ Βδου ῆς6 ἴο 140]8 δὖ [6 ὈϊΔἸηνσ οὗ ΑὩ- 
οοδυβ ΕΡΙΡ απ 68. “3ῦἴ πὰ; δβᾶγ8 μα (ρ. 182), “δ {πκὸ βρϑϑοῖὶ ἰπ 2 Μβδοο. 
7: 2, ΔἰΒου σα βου μδὺ 6885 ροτὺ (ΚΕ. Κο)." Ὑγδίῃ, Βα δββοσίβ, 15 186 ἀδ- 
ἔδηςο οὗ [πΠῸ γουπρ 96 ν)}8 ὈὉῪ Ηδηρβίοη θοῦ δπᾶὰ Ἡδνογηῖοῖ. Οπ [86 οἶον 
Βδηά, Ποηρσογκο βοουδβοβ [656 τηδγΐγΒ ΟΥ̓ Δ ὑποῖν]] βία ποθ, οἡ {18 οσσβϑβίοῃ, 
δηὰ οἵ “ργϑοϊριἰδίύϊηρ {ΠΘπλβοῖν 88 ̓ἱποοηδιἀθσαίοὶυ (16: ἢ δ᾽ 16) πο ἀδηρογ." 
ἯΥδβ 1Ὁ 80, ἴμθη, {πᾶ| ἃ ρίουβ 76} σου ]ᾶ ΒοΙ ἃ ΗἰμΒ6 δὲ ΠΟΥ ἴο δαυϊνοοδίθ 
ΟὨ Βυ0 ἢ 8ῃ Οὐοδβίοῃ, δὴ) γοποῦησα ᾿ἰ5 οὐδάϊθηοσο ἴο [86 ὕνγο οοτῃπιδη ἀβ ΒΊΟΝ 
βίδηα δ 86 μοδὰ οὔιδο οοδίοσιιο ἢ 158 π6 ὑβογθίογα ἃ βιρ] ἴοι δηὰ ἃ δ πϑίίς, 
πῆο πουϊὰ οαϑὶ δἰ π)86]  οὴ ἀϊνπα Ῥσγονυϊάθῃοα 1 δυο ἢ 8 6886, Δπηἃ ἰοανα ἴ86 
σοΟμβοαυρηςοβ ἴο (οά, ΜΕ] 6 6 ρογβδονογοα ἴῃ [86 ρ]αῖπ ρδίῃ οὗὨ ἀυιγ ὃ 
1 80, παῖ 58}4}} γα 880 οὔ (86 νογίβ65 πδιπθα ἰῃ ΗθὉ. χὶ. ὃ ΥΥ̓Βαὶ οὗ ἴ8οβθ 
“00 Ὑ6Υ6 θΟΒοδαρα [ῸΓ ἐδ ἰοβ τ ΟΩΥ οὗ “685 δηὰ ἴον [86 ποτὰ οἵ Οοά, 
ὙΠῸ Γοίυβ6α ἴο ΜΟΥΒΒΙΡ ἴμ6 Ὀδαβῦ δηᾷ ἢ18 ἱπιασο Ὁ" ον. 20:4. ὙΤῇῆα ἩΤΙΟΓ 
οὗ (πὸ Δροσαῖγρϑο σουπῖβ β ἢ ΡΘΟυ ΙΑΥΪΥ “ Ὀ᾽ β86ἃ δὰ ΒΟΙῪ, ᾿μδξηγυςο ἢ 88 
ὍΠογ ᾶνα ρᾶτί ἴῃ ἴπ6 3378. γεϑαγγθοίίοη," ον. 20:6. Ασϑ οὶ [86 νοσγ ἢδθ- 
Ὀτοῦνβ ΠΟῪ ἴῃ αυθβίίοη ρἰδορα διηοηρ Βα ἢ ΜΟΓΓΒ16581η Η60.11: 84 ἢ Βυΐ Θὁπουρᾷ. 
ΑἹ] πιὸπ μαᾶνο υπ!ἰ6ἃ Ἰῃ ργαίβιπρ [86 σοπβίδπου, (86 Πἀ 6} }Πγ, δηὰ [86 ἴδδυ]688- 
Ὧ658 ΟἵἨ ΠηλΥΥΓΒ ἰῃ ἃ ζοοὰ οδ86. ὙΠοΒα ΠΟΥ͂ ὈΘΙΌΤΘ 08 Ὡδοα ΠΟ ἀοίδηςθ 
ἔγοτῃ ἴΠ6 ᾿ῃτογργοῖοσ. ΘΏΡΌΓΚΟ 8848 ΟΤῪ ΡΓΟΔΌΪ ἀϊδοϊοϑο ἃ ἤδγα δ8 ἍΤ 
ἔδο ἸπσΒ, δπὰ {Π1|ὰ8 νἱτίυ! Υ ἰο0}ἃ 8 ψῃδὺ 6 πουἹὰ ἀο οὰὐ βυιο ἢ δὴ Οσοδβίοα. 
γι δουῦῦ ἐδ Πρ ἴῃ αυσδίίοη σἢδῦ 6 πνουϊὰ ἄο, γα πηδᾶν γγο ]] Ὀ6 σοῖο ηῦ νη ἢ 
δδο οσουγϑὸ σῃ οὶ (86 ποῦ]α ΗΘθτονβ ρυτγβαθα, [Θηρογκο σουἹᾶ ἢᾶνα κα 
Ὀδίϊανο, μα Βα ἢ Β ρΡοΥΒ ΠΟ. ΟΥ ἢ δἰἸοἶδπὶ ὈΘ]οησοα ΟΠΥ ἴο ἴμ6 Μδοοδθδοδῃ 
[πιο68. ΥΝ Βαῦ [Π6ὴ το πὸ ἴο ὑβῖηκ οὗ {π6 τιαγίγ σάοιλ ἡ ἰο ἢ 80 ΔΏΥ ὈτΟρ οίδ 
ππἀογνοηῖ, δὰ ἩΒΙΟ ἢ 18 αἰὐγ δυο ἴο {86 δηῃοϊθηῦ 968, θοῖὰ ἴῃ ἰδ6 ΟΙά 
Τοβ. ἀπα (δ Νὸν ἡ Απὰ [8 [Ὁ ἴῃ ΔῪ πιοᾶϑυγα ἴο θα οτεαϊ θα, (δεῖ (86 Μαο- 
σα δοδη [ἰΠ165 ΘΓ ἴΠ6 ΟἸΪΥ Οὔ68, ΒΟ ρῥγοάποοα το ὙΠῸ ὝΟΓΘ ΓΟΔΑΥῪ ἴο 
ΘΧΡΟΒΘ 1π6πιβεῖνοϑ ἴο ἀθϑίῃ, γδίμοσ δὴ θην οὐ ἀἰββοπον ἴμ6 ᾿ἰνίηρ Οοά ὃ 
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(17) Τ σαν αοἷ ποτὶ Ἧ6 86γυο 8 δῦϊα ἰο ἀθ᾽ νου π8, ἔγοται ἴῃ ἴαγηδος οὗ θυγηΐης 
ἤγα δηὰ ἔγοτι τὴν παηά, Ο Κίηρ, ΒΘ τᾶν ἀοϊίνεν. 

ἽΔ ἰδ ΒΟΓῈ γτοηαογοα ὮὈΥ {6 δῃοίθηὶ  ἜΓΒίοΩΒ 707; ὉΥ τηοϑὲ Το ΓΏ8, ἐ6- 

οε, ἰο] Νο ἀουδὶ (116 ψοτγὰ [48 Βοπηϑίϊ πη68 βυςἢ ἃ τπηδϑηΐησ. Βυΐ Β6γα ἰΐ 

ΒΘΟΙΏ5 ΡΪΔΙΏΪΥ ἰο 06 ἴΠ6 δΔη μα 818 οἵ δὶ 11, ἐγποί, ἰὴ ν.ὄ 18. Ὑδθ τηθδῃ 
ἰηρ, δεν 1], ἴδ οὔθ Ὑ ἱο οἷν ἀ068 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἐπι ρὶν ἀουδὶ οὐ ἀποογί αἰ πίγ. 

ΤΒς ββῆβα ὙΒΊΟΝ 1 (8 Κα ἴο Ὀ6 σοηνογοά, ταϊρΐ Ὀ6 Ἔχργοββοά ἰμ08: “ΙΓ 
80 Ὀ6 (δὲ (6 Γ6 18 8 Θοἄ 80]6, εἰς. ΤΠ δυιουηὶ οὔ [6 τηδίον (θη 18, 

(δαὶ ᾿Ἰηϑἰεδὰ οὗὨ ἀἰγθο γ δηα ροβὶ εἰ νου δββοσιίϊηρ (μ4ἱ Οοα ν}}} ἀδ ἶν οΣ 
[86 π|, (ΒΟΥ τη θδί]υ βυρραβί ἴο ἴΠ6 ΔΏΡΤΥ ἱγτϑηῖ, ὑπαὶ (Π]8 ΤΏΔΥ Ὀ6 80, 
δηὰ (διαὶ ἀθ] !’ν γΆηςς ἰβ Ροββὶ Ὁ]6, ὈΟ(Ὦ ἴσου {πὸ ἔτη δΟα ἀπ τσ 186 ΡΟΎΤΟΓ 
οὗ 1π6 Κίηρ πἰβοῦ. 1 τὰ ΒΌΡΡοβα, οῃ ἴ86 οἴβοὺῦ δαπά, [6 δῃπουποθ- 
τασηϊ ἴο Ὀ6 »οείξεσε, 1. 6. ἴῃ (ἢ 6 Β[8ρ6 οἵ δη Δρβοϊ υἷα ῥγεαϊοιίοη, δῃὰ τοραγὰ 
186 ἴἢτοο ἩδΌΓΕΥΒ 88 αἰ Π6]γ δϑϑυγοὰ οὗ Ἵβοᾶρα αἱ ([8ἷ8 {1π26,) τα υοἢ 18 
ἰδκϑη ἤῸπι {Π6]Ὁ ΘΟΠΒΙΆΠΟΥ Δηα σουῦγαρα. ΑββΌΣαησΘ ΘὈδοϊυΐα οὗἁ 86. 
ἀἰθρθηβοβ ὙΠ ἢ σουγαρα ἴῃ 118 ΠρθοΥ βδθπ86. ΤΏΘΥ ταϊρῃν πᾶνα λορεά ἴον 
ΒΌΘΙ, 80 8806 ; [ΒΟΥ͂ ΡΓΟΌΔΟΪΥ αἰὰ ; θυ 1ὑ ΒΕ6 18 ποὺ ἴο Ὀ6 ᾿ΠΠρΡΓΟΌΔΌΟΙΕ, (δ δὲ 
(Ὦ6Υ σόγα ποῖ ροβ  ἰνο]γ αδϑυγο οὗ 1. Ἡδηοθβ (6 αἰἰογηδίένα ἰῃ 186 ποχὶ 
γΟΓΒ6, ΔΡΡΆΓΘΠΓΥ ἰουηάοα οη [Π6 ρΡοΟΒ81 0111}, ΟΥ ῬΘΓΉΔΡ8 ργΟΌΔὈΙγ, (Π δὶ 
{Π6γ τοῖρῃς ἢοΐ ἐδοαρθ. Τἢϊ8 ὈΙδοαβ {Πα σουγαρα 8η4 ΘΟὨΒίΔΏΟΥ ἴῃ 8 

ἴγτὰ ᾿ρῶϊ. [ἢ {Π6 ἴδος οὗ ἀδηροῦ τα ΠΥ Δρργα μη α6α, [ΠΟῪ τοιγδίη αυϊοὶ 
δὰ ἥττω. Οπ ἴΠ6 στουηᾳβ Αἰ] οροά, γγ6 ΤΩΔΥῪ ΤΕΠΔΟΓ Ξ τ, αἱ {Π6 οἶοθ6 
οὔ 16 γϑῦβο ΟΥ̓ (6 ,ϑιειζ)., 28 186 ἴοστη οὗ [86 ἱπηρογί. βεστη 8 8 (0 40, 
44.8.5. Τἤᾶγνα [Ὁ] ον οά [86 δοσοηΐβ ἴῃ δαρίπηϊησ [ἢ 6 αὔῶεν οἰαιιδο ΜῈ 

ἜΣΝ ΤΟ, δῃὰ ποὶ (88 1δηρογκα 4068) 1} ΠἸ 12). ΟἹ (Π]18 στουπᾶ, [86 
ἄγϑὶ τῶ Π88 ΠΟ ΟΟΙΙΡΙ 6 πηθηΐ ΘΧΡΓΟϑβΘΩ͂, δα ᾿ΐ ΠΙΔΥ͂ Μ16]] θ6 ἰγαπα]αίθα 

85 ΔὈδοΪυίε, Υἱζ. ἐο ἀασοοπιρί δὴ αἀεἰἐξυεταποε. 

(18) Απὰ ἰξ ποῖ, Ὀ6 ἱξ Κηονη ἴο ἴῃς, Ο Κίηρ, (δαὶ τε 5}8}} ποῖ βεῦνϑ ἐγ κοΐ β, ΟΣ 
πΟΓΒΉΙΡ ἴδπ6 ρσοϊάοη ἰπηᾶρα ὙΠ οἢ τΒου Πα βεῖ Ὁρ. 

ΤῚΣ ταὶ 1, 866 ἡ 2: 20. --- 51, Ῥαγί. ῬῈ]], 8.47.1. --- ὙΠ ΝΡ, Ρ]. 

σἰτ}} δα β ῥ. 8. Νο. 2. --- ποτε, 1. 6. γος ὙΠ} 18{ Ρ]. δ δ τ ίοἢ σοηδε- 

ἰαἰδα [18 Β})6οί, Ἰοϊποα Ὑ1 [86 Ῥατί. ἸτΡὉ, δπα υϑοὰ ἴον ἴπ6 Επϊ. ὃ 47. 

1.ὁ. Τῆι Ὁ Ὀαίοτα (88 πουῃ εσγθ, δῃᾶ αἰδὸ Ὀθίοσα Ὀϑ.», τηαγκβ (Π6 Αο6.) 

ᾳᾷ4 56. 2. ΕἾἼΓΙΩΪΥ δηὰ ρῥἰδίηϊυ, νἱϊβους (Πς 1οαϑὶ θαυϊνοσβίϊου ΟἹ ΒΡΟΪΟΩΥ, 

ἐϊ6 γουηρ Ηοῦγονβ ΠΟΤῈ ἜΧΡΓΟ88 {Ποῖγ βίοδάϊαδι ἀδίθστηϊηδίίοη. Βυΐ (ἢ 6 
ὉποοηίΓο οα ἀδαροὶ οὗ ἃ ρτοαΐ διρίγθ, 838 τοϊρῃί θ6 οχρθοίθα, οου]ὰ ηοὶ 

εηάστα ΒΠῪ ΘΠΟΥ οὙὐθῇ οὗ το υσίδηοα (0 ΟΌΘΥ 18 ΟΟΙΩΣΏΔΠΑΒ, 88 ἴδ 6 βεαυε] 
Μ}}} (1 ἀθοῖίαγο. 

(19) ΤΒβει Νευυςπδάποσεον πτῶβ δ|]οὰ τ ἢ ἱπαϊκχηδιίοη, διὰ (δε ἔοσσω οἵ Ηἷ8 φοΌ:- 

89 
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ἸΘΏΔΠΟΘ γψ͵1ὲ8 οσἸδηρθὰ ἴῃ γϑϑροοὶ ἴο ϑῃδάγδοι, Μοβη δος, δηὰ Αροάπορο, δῃὰ δα χᾶγε 

ςοηλμηδηὰἃ ἴο ποδὶ {{|6 [ΓΔ Οα ΒΟΥ ΘῺ {1ΠῈ65 ΤΊΟΓ (ΠΔῃ ἰΐ 88 Ὑοηΐ ἴο Ὀ6 μεαϊδὰ. 

ΒῸΣ, θυ} }}7 ἔπιασε, σκία, ἃ8 ἀῦονβ, Ὀὰϊ Β6γ ῥ᾽ αίη]γ ἰΐ ἀοδίρηδῖοβ (}Ὲ 

αρρεαγαποῦ ΟΥ ἤοτπι, ἰοοΐ, οἵ 18 οουπίθπδπῃοα. --- ὙΠ ΩΣ, βυβ, ῥ]υγ. οἷ 

τδλὲ, 7αοἶδ8. --- ΩΝ, (Π6 Ε ΘΙΠΙΌΙ ἰ8. 8 ραν, ΤΙΒΡδΔ] ἔγοσα δὲστὸ, 1 
δηὰ Ὦ ἀχοπδηροα, ρΡ. 40. ὅ. Ὁ, δῃηὰ (--.} ὑπᾶογ 6 Ἔγϑβι ἰδιίεσ, καὶ 12. 1. ὅ, 

ἰ. 6.16 ἤγδβὶ βυ]] 40 16 845 (6 ϑ'γγίδο ρυποίιδιίίοη, οοσρ. ὃ 2ὅ. 2. 1 πὸ 

τοίδίη (6 ρ]. τοδάϊηρ, (ὑπ {π6 οι ἢ, ΘΒ ντιοη ρέεπα που]ὰ 
06 9 ῶν), [Βα (μ6 Ρ]γ. ν ΥὉ στα δ ὙΠ} [86 πουη Ἰπλπη θα δίοΥ Ὀαίοτθ 

1ϊ, (48 οἥϑη ἰῇ Ηθῦγεν,, 866 ΗθΡ. ατϑαιη. ὃ 145. 1); (6 Αεγὶ ἰνοσο, 

γον, 50 δι Γα.68 1116 ν ϑγ βίηρ., 80 ἐμαὶ ἐΐ τλδν δοοοσὰ ψ ἢ ὈδΣς, 1. 6. (86 

ῬΜαβου 68 μανὸ οοπίοττηθα (μ6 ἱδχί ἰο δὶ [Π6Υ ἀδοτηρὰ ἴο 06 στϑτωχηδί- 
68] ΔηΛΙΟΩΥ. 1 Ρῥγείεγ ἴμ6 Κι ἢ, ἀδοιηίηρ ὁ ἰο Ὀ6 ΤΏΟΓΘ ΡΓΟΌΘΌΪΥ (δὲ 

οὐ κίμαὶ τεδάϊησ. δὶ 18 τλθϑηΐ ἴῃ {1118 οἰδιι88 οἰθαγυ 18, (μαῦ (86 οοἷοῖ 
οὗ ΝεθυςδάποζζαιΒ ἴδο6 δηὰ [116 αβρεοὶ οὗ ἴἍ ογα οβδηρθά.. Ῥϑββίου 

τά Ὠἰπη ραἷθ, ΟΥ 6Ἶβα ἢ ΪΥ θυ8η6α, (1Π6 ἰοχὶ ἀοεβ ποΐ ἀθοῖάθ τ ἢ]ς}) 
δηα [6 ἐχργοαβίοῃ οὗ [8 νίδαρθ νγὰ8 [δγοοίουϑβ. ---- 9, δἰ ἴΠῈΣ (48 ἴῃ 180 
Ψ υδΙΟη ΔΌΟΥΘ) ἐπ τεϑρεοί ἴο, οΥ ὁπ ἀξσοοιηΐ οὐ, νἷΖ. Ὀδοδυβα οὗ δὶ 8.8- 
ἀγαοῖ, Μοβμδοῖι, απὰ Αρδάηθρο, δα βαὶ ἃ δῃὰ ἄοῃα. --- ὙΝῚ ΓΦ, οι 

ΡΔΡΠοἶρ]ε8 μβανα {πο ῖγ σοι ρ]θτηθηὶ ἴῃ ΝΤῸΡ οἷο. 10 ψγ88 υδυδ], δῃα 5861} 

80, ἰη {Π6 Εδδβί, οὔθ Επ|68 ἰο Θχθοαίθ Ἰυδρτηθηΐ ἱῃ ἃ ΟΔΡΙ(8] 6886 ὕροη (δ6 

ϑροί, πα ὑπάογ [ἢ 6 Κἰηρ᾿Β θγθ. Ἠδηοθ (Π6 Θοτηπιδῃά ἰο τηλῖκα ἱπησηθαϊδίθ 
ργδραγαίίοη ἴοσ [88 ἀβδί (μαὶ μαὰ θθθὴ {μγϑαίθηρα. --- ἘΤῸ., ΘοηίΓαςί [Όγπὶ 
οὗ ΙΝ 9, Ιηῇ, Ῥαδὶ οἔἩ δὶ, β'σγβί δὰ οπι 6 α θδοδυβα ἴΐ 18 φμΐεδοοπέ ἴῃ [86 
οοπίγαοίοα ἰὌγτη. -- ΠΣΞῸ ἼΓΙ, 1Π. 0Π6 δουθη) ΟΥἩ δευοη- οἷά, 8 ὅ9. ὅ. α. 1 

αν ᾿ἰγδηβδίθα [86 ρῇγαβα ὈΥ ϑουθη {ΐηιο8, ὈΘΟΔΌ56 ΟἿΓ ἰάΙΟμλ ΓΘαυἾΓΕ8 υ8 

ἴο ΘΧΡΓΕΒΒ {116 Ἰάδϑ ἴῃ {18 ΠΊΔΉΠΟΙ. --- ὙΠ ὉΣ, δεψοηπά ἰλαΐ τιολίοἢ, οτ᾽ αδουό 
τολαί. ---- ταῦτ, Ῥαγὶ. ῬῈ] οὗὨἩ πῖπ, 1 (([λ6 σμο]8 Ργαβ6) δεψοπά εολαὶ 
λαά δεθη δοθῆ, ἴΉ τοδρεςί ἰο (δὲ λδαίίηρ οὗ ἴ. ΤΠιῈ ἰάθα 18 χα ργθββϑά ἴῃ [86 
γΟΓΒΙΟ 8ΌΟΥΘ, ἴῃ δοσογάδηςθ ὙΠ} (ἢ 6 Ἰάἴοπι {Πᾶὶ 76. υ80.}}}7 ΘΙΩΡΙΟΥ͂. --- 
ΚΤ Ὁ.) 80}, Τηἢ ἴῃ ῬΘ8], οὗ δ τὸ, οοπίγδοίβα 88 δῦονθ. θη (πε βυῇδ, 5 

ἈΡΡοπάοά, {Π| η4] ὃὲ οὗἩ (6 τοοῦ Ὀθοοιη68 τηονϑῦϊθ, δηα 18 οοηνοτίοα ἰῃ- 

ἴο (9), ἰῃ ογᾶἄδσ ἴο τλδῖα [86 Ῥσοῃπυηοίϊβιίοη ΠΔΟΓΘ ἴδ 61]6. --- ΤῊ σοπηπιδηά. 
σίνθη ἴῃ Βυο ἢ ἃ δβίγ]6, 18 δ ἰορθίμοσ ἴῃ δοοογάδηοα 1} ἴΠ6 ῥαβδίοηδίθ 

ομαγαοίογ οὗ Νουσμαάηοζζαυ. Ἐοῆποα ὀγυο!ν ἴῃ ρυϊἱηρν [Π6 οοπαδιηπαὰ 

ἴο ἀοαιδ, 18 δὴ ΟΥΑΙ ΏΔΤΥ Οχργθββίοη οὗ βδᾶυᾶρβα Ὑθηρθδηοθ. [1ῃ τοδὶ] γ, 
Βονο ΘΓ, 48 (0 [6 ῥγαβθηΐ 6886, 17 {πΠ6 δυρτηθηϊεα ἢτγα οου]ᾶ πανο οχογ- 

εἶδε 118 αϑυδὶ ροννογ, (Π6 βυ β γίηρβ οὗ [π6 νἱοίϊτ8 σου]ὰ πᾶνα πιο ΪΥ͂ 

Ὀδ6θη β8ῃογίθηθα Ὀγ ἴδ 6 Κρ οομημηαπά. ΒοΙ] ηρ ταρο, ΠΟΘ ΟΣ, 4068 ποὺ 

βίορ ἰο οδίουϊαίθ. Α8 ἰοὸ δούθῃ, 10 [88 [86 .80.] ἴΌΓΟΘ οὗ ἱΠ ΘΏΒΙ ΤΥ Π6ΓΟ, ΤΣ 

Ρ᾽δίη]γ (86 ΤἸΏΘΓ6 16 ΣᾺ] τηοδηΐπρ 18 ποὶ ἰο Ὀ6 ὑγχθᾶ. 
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(930) Απὰ Β6 οοπητηδηἀδὰ 6 πιοδὲ ρονγοτίαὶ ταθῃ οἵὗἁἨ ᾿18 ΒΙΊΩΥ ἰο δἱπὰ δηδάγδο, 

Μεβιδοῖ, δὰ Αϑεάηορο, πῃ ογάογ ἴὸ οἰδῖ ᾿μοτὴ ἰηἴο [86 ἴαγηδος οὗ Ὀυγηΐηρ τα. 

ὉΔῚ ὙΔἿ23) 1, πείσλέῳ 9 εἰγσπσίλ, ἷἱ. 6. [16 βἰγοηρεβί, ἃὶ ὅ8. 2. -- ΕΙΡΉΤΙΣ, 

ῬῚ ἴῃ 8 ἀογίνϑα δηα Βεοοῃμ ΔΓ Β6η56, ἥΌγο6, αγηῖῳ, ὙΠ ἃ ββ, ἀπα ἃ ῥγοῖ, 

Ῥζερ. ΤῊΒ βοϊἀΐθυβ οἵ ἷ8 Ὀοάγ-φυαγά, ψῃο ἀουθι]6β8 σαγα ταθη οὗ (86 
οδδγβοῖον ἤθγα ἀθβογ θοά, τὸ (Βοβα ἴὸ Ὑμοτα (8 ͵ 8 σοτητδηα 6 ἀϊγοςοίοα. --- 

πρθϑν, [η οὗ ΑΡβι., νεῖ Ὁ ῥυϑῖ ---ι πϑ 95, πῇ ῬΑ] οὔ ΝῸ“, 5 ἀδηοί- 

ἴσ (Π6 ἀοϑίζῃ οὐ οὐὔ)θοί ἰῃ νον, 88 τοῦ Ὀαΐογο (86 1πἴ. ἴῃ ἀτεοκ οἴθη 

ἄοσδ. 

(21) Ὑῆθα τδο586 τηθη νοτο Ὀουπηᾷ ἰῃ ἰποὶς τνἱᾶς ποῖον σαιτποηΐβ, {Ποἷγ ἰπΐς5, δηὰ 
τποἷν πυδηῖ]65, δηὰ τοῖν οο τς, δη ἃ ποσὰ οδβὶ ἰμῖο [16 τη! οὗ (Π6 ἤχγηδος οὗ θΌΓΩ- 
ἴὴν ὅτε. 

ἸΓΟΣΣ, Ῥαγί. Ῥεὶὶ υβϑὰ 88 ἃ νϑυῦ ρ888.; ὃ 18. 2. --- ὙἸΓ 2 ἼΌ 2, ἀοδίρηδῦθδ 
τοί ἀε απαὰ ἴοπῳ ραπίαϊοοπδ, Βυοἢ Δ8 ἈΓΘ 8{1}} ὑυγοόστῇ ἴῃ [Π6 Εὐαβί, οονοσίηρ [86 
Ἰοτσοῦ ᾿ἰπιὺβ δῃᾷ {Π6 μὲρ8; 866 Τ,δχ. -- ἸἸΌΩΒ., (86. σον ]8 Ὀθοης ἴὸ 
(86 Θοτῖ, τ δῖοι (Δ κ65 ΘὉῺ 88 ἴῃς στουπα ἴογτω, δῃ ἃ τλδῖκ 8 [86 Ρ]. ἩἸΠΘΌΒ, 
(Κα ιμε 5γγῖδο). ὙΠ Κ ἢ, ΒΟΤΘ ΘΓ, 18. γγ6}} δῃουρῆ, δηα ββου]ὰ 6 
τοδα πο Ὧ, Ρ]. ψῈ βυῇ. ὙΤῊ]Β 6 8}8, [16 πάν ραγιηθηΐ οἵ (86 ὉὈὈ}ῈΓ 
Ῥδσί οὗ (86 ρβεβοῃ, Ξ-- ἃ ἐμπΐο, οσ δλέγί οὐ [1]] ἀϊπηδηβίομβ, ὑαὶ αἰ δσίηρ, ἴῃ 
ἴοστω ἴγομι οὔσβ, δηἀ τηϑδάδ οἵ νϑγίουβ πηϑδίοσίαὶ, δοοογάϊηρ ἴο {π6 οοῃαϊιίοη 

οὔ τμ6 σθᾶγου. --- ΑΒ [0 ἸΤΘ Δ ἽἼ2., ἱπεσα οδῃ Ὀ6 Ὧ0 ἀουδί. 1 τηθϑῃβ (Π6 
οἰμἶεν σαγηιεηΐ, ἰῃ6, ὀγοαά τιαπίϊο, σιτάρἃ δτουμὰ 106 ὈΟΑΥ ; 866 1,6Χ. 

ΤῊ Ἰαβδὺ που, ἩΣΤΉΘΠ2 9, ΘΟ ργθ δ πά8 411 [Π6 ἀγίὶς]θδ οὐἁὨ οἱοι ἰηρ' ποῖ 
Ὀοΐογε πιϑηϊϊοποά, δηὰ 18 ἴῃ δρροβιου ἢ ἰμ6 ῥγαοραϊηρ ΠΟΌΏΒ. -- 
τ, Ῥασγί. ῬῈ}} οὗ ΝΌ“", 815. 2. Τα οδ]θεὶ οὗ τηθηιοπΐπρ' {Π|686 ΔΓΙΪΟ168 

οὗ οεἰοι ιἰησ, 18 ἴ0 ἱπαϊοδίθ (86 ᾿δϑίθ ψἱ} ἩΠΙΟἢ ἰΠ6 ἜΧθου οη Μγ88 

τροα οἢ, ποὶ ἰεαυϊηρ (ἰπλ6 ἴῸσ (86 υὑδυ8] ἀϊβτονίηρ οὗ (6 οοηάοιῃηποά. 

(23) Ου {δῖ8 δοσοπηΐ, θεοδι56 ἴἢ6 οοτητηδηὰ οὔ πὸ Κίηρ γδ5 ὑγροηΐ δη ἴῃς υγηδος 
ὍὙ85 Ἔχοσοάϊηρὶν Ποῖ, τπο56 τηθη τ ῆο Ἰοὰ ἂρ ϑ'ῃμδάταςι, Μαβηδοῖ, πὰ Αδεάηορο - 

ἴῃεπὶ ἀἰὰ τῆς βδπιο οὗ ἴῃ τε ἀδβίτου. 

ΣΡ ΤΙ » ἴδ, Ῥαγί. Αρἢ., σπϊοἢ σοη]υραίίοι ΠΘΓΘ τη 68}8 τι 5, ργορεγα- 
υἱί. ύγφεηί ἴθ ΟΣ Δρρτορσγίδαίο νοτγὰ --- πῖς, Ῥαγί. Ῥεῖ], ροϊπίϑὰ ὑπάενῦ 

ἴα δὲ ἴῃ (Π6 ϑγγίδς τβηποῦ (ὙΠ --}, ἀπ οι ρ] ογοα [ῸΓ Τὶ. --- ἸΡΘΠ ) 

Αρἢ. οἵ ῬΌΣ), 11- οαμιδοά ἰο ἀϑεοπά, νι ὨϊΟἢ 1 αν τοηἀογεᾶ ἰδά μρ. 1ὶ ἀ6- 
βίρτιδίοβ 6 Γ6 ἴΠ6 Ἰοδάϊπρ' Οὔ 116 τηθὴ ὑρ ἰο {116 οροῃΐηρ ἴῃ (Π6 ἴορ οὗ (ῃ8 ἔωγ- 

Ὧδοο, ΘΠ ςα ἴἢ6 ἤδπηδ δηἀ ϑήιοκα 1βδϑυθα. [ηΐο (ἢ18 (ὮΘΥ͂ ΕΓΘ (Ο Ὀ6 ῥΓ6- 

αὐριΔἰφ ἃ. Ιϊ β66π)8 (πδ [Πα γὰ οου]Ἱὰ ἤανο Ὀδοη Ῥυΐ 1116 ΤΟΟτα, Οἡ ἴΠ6 ἴον 

οὗ τ1Π6 ΦὍΓΣΠδΟΘ, [ῸΓ (ἢ6 ΘΧΘΟΌΙΟΠΘΙΒ τὸ βίαηα ουϊδιάθ οὗἁὨ [Π6 ΡὈΥΙΒΟΏΘΙΒ ; 

οἰδογν θα [Π6Υ σου ϊὰ ΘΒ παν Καρί Ραοῖ ἀπά ανοϊ θᾶ (ἢ 6 ἥδπιεβ. ΤὮΏυΒ 

[86 υππτγοηίοα δυρτηθηίδίο. δηὰ ΣῪ οὗ [6 ὅσ οοοββίοηϑα [86 ἀθδί οὗ 8}} 
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ὙΠῸ οἐδῖη6 ποᾶῦ. 78 οἰγουτηδίβποο 1 ΠρΌΓΚΟ, 88 0508], δἰἰΣ] θα 68 ἰο [Π6 
γοπιαποῖπρ οὗ ἴμ6 δυΐδοῦ οἵ (Π6 Ὀοοΐς ; [ὉΓ, 45 [6 σοραγάβ (ἢ6 τηδίϊογ, ὉῪ 

τηθῃοηϊης {Π18, [86 ἩΓΠΟΡ ἀοδίρηβ ἴο αυστηοηῦ {86 τοηάοσ οὗ (86 σϑϑάογ 

ΜΘ Πα βηάβ 6 ΗΘΌΓΘΒ ἴο Ὀ6 ἁπμδγηθά. Οὐ 8 |1κὸ στουῃὰ οΥ̓ΘΟυΓΘ0 
6 ταυϑί, 1 οοπδίδίθηΐ, ϑαρροβθ ἵπαὶ Ψομη ΓοἸδίθβ ἴΠ6 ταϊδίης οὗ 1.Δ.ΖΩΓΣῸΒ 
ἔγτοια ἰμ6 ἀβδᾶ; δηὰά 80 οὗ 4}} [89 οἱ βοὺ σαϊγδου]οῦβ ρμθποσηθῃδ σοϊδίθα ἴῃ 
86 Ν. Τοϑδὶ οὐ 16 ΟΙΪά. ΑΒ 1 εαπηοὶ δδστηοηΐζθ ὙΠ βυοὶ νἱονγ8) 50 1 

ςΔη βιά, αἱ Ιοδϑὺ ἔῃ αν ἴῃ (16 παυγδίίοῃ ὈΘΌσΘ ὕ8, ὨῸ Βρθϑοϊδὶ δυϊάθῆοθ 

οὗ ΔΩΥ δυοῖν ργθοοποογίβα ἀββίρτ, 88 18. αϑδΥγ ΔρΡΡαγθηΐ ἴῃ ΤΟΙ ΔηΟ6 τ,» 

ἴῃς. 1δᾶνο ἰπιϊδίοα [86 οταἴηαὶ ἰη [π6 διτδηροσηθηί οὗ [86 Ἰαϑί ρατί οὗ 

(06 σϑΊβθ, νἱΖ. ἐΐλοϑβα ηιδπ.. . ἰλδηι, εἰσ. ΤἨΪΒ 18 οἴθη [86 ἸΏΒΠΠΟΣ οὗ 6χ- 

ῥγαδϑίοη ἱπ Ομδ] θα απᾶ Ηθῦγονν, πο γα ἴΠ6 ἀσϑῖρτι 15 ἴο 8 Κ6 ΔΩΥ Οὐ] Θοὶ 
ῬΘΟυ ΑΥΥ ῥσοιαϊπθηῖ. Οὐμρ. ὃὶ 40. 8. 6, ὙΒΟΓΘ [86 ᾿ἴΚ6 υβα9θ 18 ποίβα. 

(23) Αηᾷ (δοβ86 ἴἴγοο πιοη, ϑμδάγαοι, ΜοϑηθοΒ, Δηὰ Αὐοάηθρο, [611 θουπὰ ἰηΐϊο (δα 

τηϊάβι οἵ ἴ6 ἔαγπδοο οὗ Ὀυγηΐην ΓΕ. 

ἩπΏΡτΙ, ΠῚ, ἐλο ἐλτοοηθε οὔίλεηι, ἃ ὅ9. 1. ὃ. --- ἸΣΩΞΌ ,) δοιπα,, Ῥατί. μα88. 
οὗ Ῥδε]. Ῥχοῦδοὶυ θοῦ [π6 Βαηάβ δηάᾶ ἔδβεί σογο θουπά ; ἴογ (818 ψ88 

1.80.8], ἰῃ ΟΥάδΥ ἰο ῥγοναπὶ οἰ 6. Γοββίδῃ θ ΟΥ Θ8.Άρ6. ΤῊ ΤΩΔΥ δοοουῃξ 

ἴον ἱϊ, [Παὶ (86 Ἔχ ϑου ΟΠ 6 ΓΒ ΓΟ ΤῸ ΟὈ]σοα ἰο ΔΡΡΓΟΔΟΝ 80 ὩΘΔΓ (Π6 ὈΣΏΒΟΘ, 

(Ὁ ογάοσ ἰο ἔὔγονν [ἢ6 ὈΓΒΟΠΘΓΒ ἱπίο 11), [μδὺ [Π6ΘῪ {Πα 86 }ν 68 Ὀθοβπηθ (Π6 
ΨΙΟΙἸ τ18 οὗ ἐϊ8 ἤθγοθηθβδβ. Τδαί ἴΠ6 ΡὈΥΙΒΟΏΘΙΒ οβοδροα ἀθδίῃ, 88 οἵ σου γϑ8 

ὈΥ ταϊγϑου]οι8 ᾿Π ΘΓΡΟΒ ΟΠ ; ΤῸΓ (Π|6 τηδίίογ οδηποῖ ΟΥ̓ ΔΠΥ͂ ἱπρθηυ υ Ὀ6 
ΘΧΡΙαἰημθαά αναγ. γε πᾶν βθοὴ δου ψῆδαὶ Τ ϑηρογκα δηά Ηἱιζὶρ 

(μῖηκ οὗ (Π6 τῇο]6 παγγαῖν, Ὀὰΐ Βρϑοῖδ ΠΥ οὔ [Πα ρατί οὗ 10 ΠΙΟἢ ἄθοΙαγοϑ 

[δαί [Π6 ἤγτβ δά Ὡ0 ΡΟΥ͂ΟΓ οὐ σ π6 ὈοάΊ68 οὗ ἴπ6 γουηρ Ηδῦγανβ. Τὸ 

811 το σοὐδθοὶ δηζίγοὶν (Π6 ἰάδα οὗ ΔηΥ͂ ταϊγβουϊουβ ΟΥ βυρογηδίαγαὶ ἰη- 
ἰοσροβί ἤοῃ, βιο ἢ} νυ] 8 Μ|}} οὗἮὨ ὀοῦγβ6 ἈΡΡΘδΓ ρ]δυδβὶ 6. ΕῸΓ τιγβοὶῦ 1 
Οϑηποί 866 ΔΗΥ͂ Βα(ἸΒ(ΔΟΙΟΤΎ Γ 850, αυθη ἴῃ ΡΠ ἢἸΟΒΟΡὮΥ, ἴῸΣ ΘΙ Ὀγϑοίη 

ΒΌΘΝ ΥἹΘῪΒ; δηα 88 ἰο {6 δοτὶρίυΓαβ, Ὀοΐἢ οὔ ΟἹα δηὰ Νὸν Τδβίδιηθηίβ, 

ἰς 18 ὈΘγοΠά ΔΩΥ͂ ἴλἱγ ααοϑβίϊοη (πὲ {ΠΟΥ ἀρουπὰ ἴῃ ϑΒοἢ πασταϊουβ. ὙὙΠᾺ 

{μδὶ φη]]ρῃἰοηοα ἀϊβοΐρ᾽α οἵ 1ῃ6 ῥσϊ πλεῖν ρα οὗ ΟΠ τ ΒΕ 18 η 17, ὙΒΘΙΠΟΥ 86 
6 Ῥαυΐ οΥ Αρο οβ, νο ντοῖθ ἴμ6 ΕἸ ρ'βι16 ἴο (ες δ Όγονβ, 1 Ὀ6]Ίανα, ὑμδὲ 

“188 νἱοΪθ ποθ οὗἁ ἴΠ6 τα ψγα8 ἀυδποῃοα,᾽ ΗδΌ. 11: 84. Νοιδίησ {Πο6γὸ- 
ἴοτθ ΓΡῸ8 16 ἴ0 86 δΔῃγ οἰοτί, ἰπ ὁγάδν ἴο δνοϊά {μ6 ρ]δίπ δῃὰ βἰπαρὶθ 
τιθδηϊηρ οὗ (86 Ὠδγγαίϊοη Ὀοίογα ὑ8. 

(24) Τῆοη ΝΕΌΠΟΒβδάποζζαῦ ἴπμ6 Κίηρ τγὦ8 δϑίοη β δα, ἢ τοβὲ Πρ ἴῃ πιδϑίε ; δ6 δῃ- 

ϑυγογο κηὰ 5οἰὰ το ἢἷβ δίαϊθ- οι 1]]ογ8: Ἀϊὰ νὰ ποῖ σαϑὲ ἴἤγϑθ στάθη Ὀοσηὰ ἰηῖο [ἢΘ 

ταὶ ἀ53ι οὔ τμ6 ὅτ ὙΤΠΟΥ͂ δηβινογοὰ ἀπά βαϊὰ : ( δγίδίη]γ, Ο Κἰηρ ! 

ΡΠ ΌΠΣ ,) [ΠΕ ΤΠΒΡΘΑ], τ Π ῥτοῖ, ἃ, υϑθα 85 ἃ ποὺῃ ; 11. (88 ἃ νοῦ) 

ἐπ λαείεπϊης δύίηιδοῖ, ---- ΓΒ ππο, Ρ]. νεῖ βυθ ὙΠαὺ ἜΞΉΓ ΘΟΠλ68 ἔτοτα 
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Δ, ἰο ἰραά, σιιΐάε, εἴς.) (ἃ ταϑδηπίηρ ψ εἰσἢ (ῃ6 ΗΘΌ. αἶδο π88 ἴῃ Κ α]), 
68} ΒΟΆΓΟΘΙΥ 6 ἀουδίοα, Ὀθεδυβθ [Π6 ΘΙΥΤΔΟΪΟΡῪ ρῖνθδ ἃ τηϑδηίης 80 80- 
ΡῬτορτγίαϊα οσθὺ. ὍΤΠ6 ρευβοῃβ δααάγοβδβοα, οἡ [ἢϊ8 οσοβδβίοῃ, 6 τ δυἀθ ΠΥ 

(Βοϑα πο διϊεπάϑα (ἢ 6 ρϑύβοῃ οὗ ἴΠ6 ίῃρ, ἱ. 6. [Π6 τογαὶ οουῃςοὶ. Ο686- 
πΐὰ8 {Π|ῚΠΚ8 (86 τνοσὰ ἰο Ὀ6 οοπιρουπαοα οὗ [π6 ΟΒΑΙά66 1)3 δὰ (π6 ΗδΘἈ. 

ΔΙΈς]ο τ. Βαϊ (ἰἸογα ἰδ ἢ0 οἶμον Κπούγῃ ο856 οὗ [Π6 116 παίατο ἴῃ Ο(4]- 

ἄεθ. [5 ἰὲ ποῖ ΟΓΘ ΡΟ ΔΌ]6, (δι [Π6 τ 6 τ 18 ἃ Τοστηδίνο ῥγεῆχ (- δ), 
δηά τΠ05 ἀἰβιϊη συ 5}168 103 ἤθτο ἔγουι [86 υϑυ8] τρθδηΐηρ δἰἰδομθὰ ἴὸ 1 
οἰδεσσῃογο πἰϊπουΐ δυς Τογπιαῖϊνε ἢ ΤΠ Ῥᾶσῃ. ἔς ἀοθ8. ποὶ Πϑο ββα ΤΥ 
βἰδπὰ ἰὴ 1πΠ6 ΝὯΥ ; ἴον γ)ὸ αν Δ. Ἰ8ὲ,) φαγάδη, 88 ΜδΌΓΟΣ ΤΟΙΏΔΙΪΒ ; 

ΔΙ Ππουρὶ, βἴποα (μ6 τοοῖ ἤθγθ 18 οὔ (88 ἴογπιλ σῷ, (86 νὸ οββεβ ἃγθ ποῖ 
αυἴ6 ῬΆΓΑΪ]6] ; οοἴρ. (6 Παρ. σοπηροπβδίῖνο ἴὴ 1ῃ6 γί γϑάϊοδὶ, ἴῃ [86 
Ἑαϊ. οἵ νετῦϑ σῷ. ΚΙ πάγοά πνογάβ ἴῃ Ὁ άδα βθϑῖὰ ἰο δ6 “Ὁ ΟΥΑΙΟΥ͂, 
2 12, ἀμ. οη ΒΟΠ]Θη᾽ 5 ἀογί τ δίίοῃ ἴσου [μ6 Ῥογβίδη (δ γτηῦ. Ρ. 26), 
ΒΟΟΙΏ8 ἴοο Τοτηοίθ. 1 ργοΐίδνΡ ἴο ἴδ {Π6 ΓῚ Παγο, 88 υϑιιαὶ ἱπ 8 ὈοΟΚ, 
ἴο ὃὉ6 ἃ Ηεοὐταϊζίηρ δαυν] πὶ [ὉΓ δὲ; δηά ἐπα ἐξ ργοϑί ποις δπὰ ἔοστωδῖνα 

8 ϑοπηοί πη68 δάγη!ἰ6ἀ ὈΥ {Π6 ΟἸΔ]άοΘ, β66 ΠΥ οοηβγπηθὰ ἰῃ Οτγϑιηπι. 
Ρ. 80. 6; δἰἱπουρῇ 1Π6 ρΓδβϑθπὶ ο886 8 ποῖ Ἔχ ϑδοί]ν |ἶκὲ ἰο ἴῃοϑθ {Π6γὰ ρτὸ- 
ἀυςεε. Α ποτὰ ν͵ὸῷ8 ῬΓΟΌΘΔΟΪΥ ποοάοα οὗ ἃ ἴογηι δὶ σεπεγίξ, ἴὸ ἀἸΒ  ρυ 58 
(1:6 Κρ »γίον οομποὶΐ ἔγοτα 41} οἵ σα ποτὰ 6 τα χἢϊ σοπβυ] ; δηά (818 
δ66Π|8 ἴ0 δα δυςἢ) ἃ ΜΟΓᾺ. --- ΝΟ ΟῚ) 186 6]. Ῥοαὶ, ἔγοπι δὰ 3. ---- Ὑ25.. ΡΙΓ, 
Ῥασι. Ῥϑδὶ; ἴον (μὴ8 ἔόστη οὔ ρ] υγα]β (βεθαϊηρὶγ 0.41) ἴῃ σοῦ δἷὉ, 860 
Ρ. 91, Ῥαγ. ὙΠ]. Α. Τῃ βυςὴ ἴογταβ (6 (5) οὗἉ (6 ρῥἷαγ. οπάϊηρ 18 οσαϊδ 

ἰοὰ πῃ Ὑτὶἰπχ, Ὀοσδυδα οὗ {86 (5) ἴῃ 1ἢ6 ἐπά οὗἩἍ 1Π6 τοοῖ ; 80 ὁΠ6 τηυδὶ γΓοδὰ 

γῦι, ποὶ ψίπ ; σοταρ. ὉΔῚΔ τα ὈΣλ ἴῃ Ηφοῦταν,. --- δὲ3. 5), ἀπ ἐείαδἰτδλεα ΟΥ 

φε((ἰεα (λΐπσ [18 1.1, 1πΠ6 ἴδι). δα). Ὀεΐηρ, δι ρογεα 88. ἱπαϊοαιϊπρ πουΐοῦ 
ξουάογ οὐ δϑδιγδεὶ αυδ] }γ. Ἧ 6 ταὶρ μι ἰΓΑΠααῖα : οοτίαϊπίψ. 

(45) Ηδς δπενογεὰ δηὰ εαἰϊὰ : 1700] 1 βοῈ ἴουσ πηϑὴ ππροιηᾷ, τυϑϊ κίης ἰπ 16 πιά δὲ 

οὔ εἶα γε, απἀ Πότ 8 0 Πδττῃ ἰ0 6; δηὰ δδ ἴο [26 ἀΔρρδάσγδαποα οἵ τὴ [οὐτίῇ --- 
Βα ἰδ ᾿κα ἴο 8 δοὴ οὗ ἴπ6 χοΐδ. 

Ἰ, ΡΠ. Ῥαγί. ραβ8. Ῥϑβὶ, οὗ δῷ ; ἴογ ρ]. ἔοστω 866 ν. 24 ου 129. -- 
ΤΞΌ7Ω, Ῥαγί. ΑρΒ.--- ν πιϑλὶ, Εἰ. ἀπ ἐδε ἀρρεαταποε 9 Αἴπι, οὔίλε ουστὰ, 
Ὁ (γέν) ἴον ", τοοῦ ΠΝ. ὙΠ βυβῇ Πογα ςρεοὶ βοαίεε, ἀπ ἰδ ρ]οοῃδϑίϊς 
ἴῃ οἷν ἰάΐοπι, 8 40. 8. α. --- Ιῃ δ 5, (-ἀ-γὰ), [μ6 σόονγαὶβ θαϊοηρσ ἰο 1Π6 
ετὶ ΠΣ Δ; (Π6 ἴοστη οὗ [86 οι δ 6 ἃ Ἡδργαϊζίηρ οπθ, ἴΠ6 ἴδῃ. 
ἔογτα ὑεῖπρ οὗ [Π6 τηϑδο. σεπάδσ, 8 86. 2. --- ἩΣΟΝ 2Ρ,, (0 α δοη οὕ ἰλε σοάξ, 

ἴῃ πὸ τπουϊἢ οὗὁὨἨ ΝουὺποπαάηθΖΖαῦ στηυδβὶ τηθϑῃ, οἰπον ἃ ἀθβοοηάδηί οὔ [86 

οΐδ, οὐ ἃ Ὀεαΐηρ οὗ ἃ δι ροσίοῦ ἱ. 6. ρΌ Κα παίυγο. ]ΙῺἢ οΟἱΠΟΥ ᾿ΟΓάδ, 
ΝΕ ΟΠ ΘΠΘΖΖΆΓ ΓΘοορπίΖθδ ἴῃ [Π6 ἠοιγίλ ἴῃΠ6 ἀρρθδγαποθ οὗ ἃ βυρογηδία- 
ΤᾺ] βεΐηρ. δ ΡΥ {{||8, Δηα ΠΟΙ ΒΙ ΠΡ ΤΏΟΓΟ, 88 1 Δρργθῃθηά, οδῃ δα ἀγάνῃ 
ἤτοι [86 Θχργοβδβίοῃ; Ἡδοῖ, 1π (ἢ 6 ταου ἢ οὗ δὴ ἰἀοϊδίγουβ μοὶ γι μοἰβὶ, 
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ΤΑΙ Βί ΘΟΠΥΘΥ͂ ΤΩΘΓΕΙΥ λὲς Υἱονθ οὗ θοΐηοβ οπάονοα τ ἢ ἃ Βυροτὶοῦ παίαγο. 

Ηὸον ἴἂγ (6 ἜΧργαββίοη Ὀοίογο ὑ8 Μ|}} Ἰοδὰ ἃ ἴο ἀδοϊάθ οἡ 186 δοαυδξὶπί- 

806 ΟὔΓΠ6 νιον ἩἸἢ (86 ΒΔΟΓΘΩ͂ τ ΠΟΪΟΡῪ οὗ ἰπ6 ΒΥ ΟΠ 8Π5, 1ΐ τὶ ριϊ 
06 ἀπῆου]ε ἰο ἀοίοστηῖπθ. Τωβ τυοἢ 18 οἶθδγ, υἱΖ., (πὶ 4}1} τἀ ἀ]6 βδηὰ 

ἰδοὺ Αϑία Ὀε]ϊανοὰ ἴῃ ρσοὰβ Βυρ σοῦ δηᾶ ᾿πέοσίου ; [πὲ ἃ τυσίτοσ, νην 

ΔΏΥΜ ΘΓ ἴῃ [Πδἱ Γορίοη, σου] ΠαταΪν [11] ἰο 6 δοαυδίπίοα ἢ (ἢ 8 δεῖ; 

8ηα {Ππδἰ (ἢ 6 ΘΧΡταβϑίοη Ὀοίοσα 08 τηΐρσἢΐ ΘΑΒΙΪΥ ἃσῖβ6 ἔγοτη βυοἢ Κπον]θᾶσε. 

Αἱ 4}1 δνθηίβ ἰὲ ἐσδηποί νγ6}} Ὀ6 ἀδηϊεὰ, (μα ΝΟ ΟΠ δἀΠ6ΖΖΑΓ ΠοΓα ΕρΘδΚϑ8 

ΔΙ οροί μου πῃ δοοογάδποθ νἱ ἢ ταὶ τὸ Καον οὗὨἨ ἴῃ6 ΒΔΌΥ]ΟΙ δ τὴγ- 
ἩΠοΪΟΟΥ. 

(26) Τηθη ΝΟ δάποσζαῦ ἄγαν Προ ἴο [ἢ 6 ἀοοτ οὗὨ ἴΠ6 ἔπτηδος οὗὨἩ δυτπίης τα; 

86 δηβινοτοᾶ δηἀ βαϊὰ : ϑιῃδάταςῃ, Μοβῆδος, δῃὰ Αὐοάπορο, βογνδηῖβ οἵ σοὰ πιοϑὶ 

δϊσῆ, σὸ ἴον δηὰ σοηα οὐ Τἤοη ϑδάγεοῖ, Μοβηδοῆ, δηὰ Αὐθάμοσο νηὶ ἕογιἢ 
ἤτοι ἴῃ πιϊάϑι οὗ [Πα ἔτα. 

Το, ἐλ ἄοον ταυϑὲ πᾶνε Ὀθθῃ, οἵὗὁὨ οοῦγβ6, ἃ δἰ ἀδιαροτίιγο, ὈΥ τ ἰ οἷ 

186 ἴἌγπδοβ νγδ8 ἴδ, δῃὰ ᾿ηΐο Ὑῃὶς ἢ [μ6 Κίηρ οου]ὰ Ἰοοὶς ψἱπουΐ ἀδηρον. 
-- ὙΠΊΣΣ,, Ρ]. βυβξ, ἕον ([Π6 086 οἵ Μμϊοῖ δες ὃ 40. 8. α. ---- Σ᾽, ὙὮΘΓΘ 

(ῃς Μαϑογίίθβ, 76δ]ουβ ἴοσ ῃΠ6 ρυσοῦ ΟΒαϊάδθα οὗ {μ6 Ὀοοκ, αν ρίνϑῃ υ8 

ἃ οὶ πῆρ. Βυΐτ!6 οἴδογ ἔογπι ἰβ ἴοο δοϊωπηοη ΒΟΓῸ ἴῸ ϑυρρόοβ6 ἰξ ποὶ 
ἴο παν Ὀ66Ὼ ΟΣ ΖΊΠΔ]. ---- ἸΡ1, ΠΏΡΘΓ. οὗἨ ῬΏ). --α τ [πῆρ6γ. οὗὨ δεζεξὶ . 
ΤὨΐ8 πογὰ ἰ8 ποῖ γϑρϑαίβά ἴῃ (86 βοαιδὶ, Ὀὰὺ γ"}5}83 ΟΠΪΥ ἰ8 οιαρίογθά. 1| 
Ὑγ88 ΨΘΓῪ Ὠδίυγαὶ ἕοσ ΝΘΟυςβαάηθΖΖαγ, ἰῃ ὮΪ8 Ἰνοηᾶδῦ δηὰ δχοϊίοιηθηξ, ἴο 

ΘΙΏΡΙΟΥ ἔϊσο ἱπηρο ΓΑ 68 ΠΘΑΓΪΥῪ ΒΥΠΟΠΥΙΤΊΟΙΒ ; ἴογ (8 ρίνεϑ ἱπί ΒΥ ἴο 
Ὦ18 σοτητηϑηα -ι οοπη6 ουΐ ἑογί ἀν ἢ} ἢ [Ιἡ ρίνίηρ (Π6 δοοουηΐ οὗ [μοῖν σούπ 
οί, ομα νοῦ οὗ οουγδα βυ Βῆς 68. 

(27) ΤΏδη ΕΓΘ δβϑοιῃ ]οὰ 1Π6 88 ΓΆΡ Β, (Π6 ἀρραιγ-ουόγηοτε, [πΠ6 Ονόγεθοσε, δηὰ 

186 ρῥεῖνγ. σού ]Πογ8 οὗ τπ6 Κίηρ ; [Π6γ Ἰοοκοά δι ἴοδα ππθὴ οἡ ἡ ΠΟΞ6 ὈΟά΄68 (Π 6 ὅτ 
᾿ιδὰ ἢο0 ρονγοῦ, δηά ποῖ ἃ ἢδὶγ οὗ τοῖν ἤοδὰβ νᾺ8 δίῃρσεᾶ, δηά (Πεἷγ ν 146 ΠΟΙΠΟΓ ρδΥ- 

ἸΘη(8 ΓΟ ποὶ οσπδηροά, ποῖ Πδὰ {Π6 βΒοθηὶ οὗ ἦγε σοπηθ ὌΡΟΣ {Π|6Π|. 

ἩΠΟΦΌΝ, Ἰ ἐλδη, 88 οἕδῃ ἴῃ Ἡθῦσγον. ΤῊ Ῥαγῖ. ἴδ ἴὴ Π}086], Ὀυϊ (86 

Ῥαρῆ. ἢ ἴῃ 5 18 οὔἱ6, 48 οἴθπ θη (86 ὅμονα ψου]ὰ ὃ τηονϑῦ]6. --- 
Ἐὸῦ {1π6 Ὠδηη68 οἵ ΟΠΟΘΓΒ. ΠΘΓΘ, 866 ΥΒ. 2, 24, Δ00νο. --- ἸΔΤΙ͂ ΔΒΥΠΑΙΟ, 

ΜΓ ΠΙοἢ, ἃ8 6 ΘΥ̓ΘΓΎΜὮΏΘΓΘ 866, 18 ἃ σογηαοη οἰαγδοίοσίβίϊς οὗ (ῃϊ8 ὈΟΟΚ. --- 

ἩΠΟΤΔ2, βίηρ. ΨΊΠῈ βυβὰ ἴγοα ὈΘΒ., (- ὑπάογ (Π6. 3 ἴῃ {Π|| βυβῖ. ἴογτη, 

ΜΠΟΓΘ Μγ6 Τρ ἢ οχρθοοὶ (--, ἱπαϊοδίϊηρσ {πᾶὶ ([η6 ψογὰ Ῥε]οηρΒ ἰο (6 ἘΣ 

οἶα58 οὗ ϑϑρβο]δίββ. ---- ΠΣ ΠπΌΠ, ΠΏΡδ6], πὶ θθοδαδβα (Π6 Πάρ}. 18 ἀχοϊυάοά 

ἔγνοια ἴπ6 “. σῷ, Ῥρδὶ ὃ ρίυγ. οὗἩ 0, --α ΠΣ, Ῥ 64] ὃ ἔδηι. οὔ ἈπΦ. 
Ματκ ἴδ 6 σταάαιίοη Π6ΓΘ : [Π6 ὈΟΑΥ͂ ἰΒ ποὶ θυτηρα ; [Π6 Παὶν 18 ποί βίησοα; 

{86 ἰΙονοσ ραγιηθηίβ οἵ ἰἰρῃν βιυ δ ἀγα ποῖ ομδηρβα ἴῃ (ΠΕΣ ΔΡΡΘΆΓΒΏΟΘ ; 

δηά ἰο στόν 81}, ποῦ ουθῃ (86 βοβηίΐ οὗ ἤγβ [88 οοῃηθ ὕροῦ ἰβθῶ. Ἐνϑῃ 
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Τβήροσκο, Μ Ὦ1]6 ἢ6 τοραγάβ 16 τ Βοἷ6 δοοουῃὲ 88 ΤΟΙΏΔΏΟΟ, 18 οΟπδίσαϊ πο 

ο δεκπον]οάρο, ἰδαὶ “ἸΠ6 ΓΕ 15 ἃ οἰτρδοιὶς ρταάδιϊοη ἴῃ (86 ἰδησύυδρο ἩΒΙΟᾺ 
ἷ6 αἰγηοϑὺ ροδίϊο 1ἢ 118 Θχρσϑββίοῃβ," (ρ. 141). 

(28) Νεναο ἀπ ΖΖ ΑΓ ἀπϑινογεὰ δηὰ βαϊὰ : Β] οββεὰ δ {πὸ 6οά οὗ δηῃδάτγοος, Μο- 

εὐδεοῖ, δὰ Αὐνοάηδρο, νῆο ἢδιἢ βοηὶ ἢΐ8 δηγοῖ δηὰ ἀδ] νογοὰ ἢ 8 βεασυδηϊδ, πο ἰγαβιοά 

ἴῃ ᾿ίπι, δη ἱγαηϑρτεϑβεὰ [Π6 σοτηπηδηάπηοηὶ οἵ ἴῃς Κίηρ, δηὰ σανα Πρ τποὶγ Ὀοάΐ69, 
ἴδδι ἘΠΟΥ πϊχῆϊ ποῖ 56 ΓΥΘ ὯΟΥ ἩΟΓΒὨΪΡ ΔΩΥ σοά Ἔχοορὶ ποῖ Οοά. 

Ὑσπτοδ, ὙΠῺ βυ θὲ ̓πιθηεῖνα δηα δηιοἰραιίνα, δ 40. 8. α. --- ΕΙΞΕΡῸ,, ἘΞ 
σαῇ; -- τοῦ, 868 ὁ Υ- 1ὅ. ---- ἈΧΓΡΊΩΣΙ, δ ρΙαγ. ΠΠρΘαὶ, πῆι (-.:) υπάον 
(Με βεςοῃὰ τδάϊοδὶ τ, ἢ. 49. 2. -- ὙΠΟ, 1. 6. ὉΣ Ὑ{Ὲ ἃ ΡΙυΓ. βυβὴ, 88 18 
504], 8 88. 2. ὁ. --- ἸΣῶ, 8 ν]. Ῥεῖ, 1, ολαπρεά, Ὀαὶ (8, ΠΘῺ ρτοαϊ- 

ςδίοὰ οἵ ἃ δυῦ)θοῖ δηᾶ ποὶ οὗ [Π6 ἰδννῖνοῦ οὐ βονθγοίζη, τηυδὲ οὐ οουζγδθ 
τθδη ἐγαηδοτεῖδ. ὅὃ0 ἴῃ ΕΖγα θ: 11. --- ἩἸΓΤΤΟΘΣ ,) 88 11 οὐρᾷ ἰο θ6 ροϊπίοα, 
πῃ δοοογάδησε σ ἢ [πΠ6 ΘΙ δηά 41} {π6 δηςοίθην Ὑ δγβίοῃβ, 4]] οὔ (μθῖὰ 

εἰνίησ ἰμ6 ρίμτγαϊ αγθ. ΑΒ υϑυαὶ, ἴῃ {μ18 Ὀοοῖκ, (π6 ᾿Αείλίδἧ 18. 186 ὈδίοΣ 
τεβάϊης. Το ροϊπιίηρ ἰπ (86 ρτίπίεα ΘΟΡΥ ῬΕΙοηρΒ ἴὸ (μ6 δέπρ. Ἰτοώμ, 
ἩΔϊοῖ ΠΟΓΟ ἰδ ἸΔρργορσίδίβ. --- ΟἸσίηρ τ ἰδεῖν δοάϊεε 8 Ὀτου]οαυθηοο ; 

φίσίπρ ἰλεηηεεῖυνεε μΡ ἰο ἐαρεοίεα ἀεείγιμείζοπ ἴδ τὶ δαὶ (Π|6 Κ᾽ τη 6 8ῃ8 ἰο ἰηιἷ- 
τηδίθ. ΝΕΌΟΠ ΔΉ 6ΖΖΑΓ, δβίουηαἀ δα ὈΥ (Π6 τηϊγαουϊουδ ργοβογναίίοη οὔ ἢ 6 

οοπάοπιποά, Δπα αὐγὰ ὈΥ (6 Θρρϑβϑγαποθ οὗ “8 βοῃ οὗ (6 ροάβ," γ 6] 8 

ἴὸ τἰὸ ἱπιρα]β6 οὗ [Π6 πιοιηθηΐ, δηα ἰ65118.68 ἢ18 Ποιηαροὸ ἴο {86 αοάἄ οὗ [8- 
τε. Ηδ ννδ8 ἀουθι]εββ {Κ ἰ89 Ηδσοά, ψῆο “ Βεαγὰ Φοξῃ (86 Βαριίδέ 
εἰδὰ]γ ; δηὰ ᾿ἰκ6 86 ἍψΦεννβ, γῆο ρον βεὰ (ἀοά νι βθ ΟὨγῖβὶ ρογίογιηϑᾶ 
δΌΓΡγί δῖ ρ Τα ΓΆΟΪ68, απ βυη ὨΟΒΆΠΠ88 Ἡ ΠΕΏ ἢΘ νν88 τἱ ἀρ ΤΘΟΚΙΥ ἴῃ 
ταπιρἢ, Ὀυΐ ἱπιιηοαϊδίο! Υ δοσναγάβ, ἢ ἃ ομδηρα οὗ οαἰγουτηδίδηοοδ, 

οδδησοά {Π6}Γ τιϊη 8, δπα Ἰοἰηρα (6 ργοσθβϑίοῃ 10 1π6 σγυοϊβχίοη. Οοη- 

Υἱοιϊουβ Ὑτουχαΐ ὈΥ 186 αἸΒΡΙΔΥ οὗ τηἰγδουϊουβ ροῦν 6 , β66 πὶ Ὀδιίον δἀδρίοα 

ἴο ἀστοβὶ (Π:6 δἰϊθπίίοη δηὰ ομθοῖ [η6 ἀδγίης οουΓβα οἵ {Π6 ᾿ΓΒΏΒΩΤΘΒ5ΟΓ, [ΠΔη 
ἴο ποτῖκ ἃ ρεσωδηθηΐ οσἴδηρα πῃ ἢ͵8 ταὶ, ὅο Ῥᾷδὰ] Β66 18 ἴο αν νἱενθᾶ 

ἴδε δυδ)εςὶ, 1 ον. 14: 22 βεᾳ: Ου ἃ ρτουπά [{Κ6 ἰο (1118, ρου ΠΆΡ8, γ᾽ 6 ΙΔΥ͂ 

δοοουηὶ ἴον τ, (μαΐ εἴποθ [86 ᾿ΓΙ] ν9 ἀρ σΐγϑοΐθδ αν οορδοα ἴο ΡῈ 8 
οορβι οὶ ρμϑτὶ οἵ [Π6 8ο-Παπιοὰ 7668 ΟΥ σταορε. 

(39) ΒΥ πιθ ἴδμεπ ἷβ δ ἄδοσθε Ἂβϑι δ Ὁ] δ μοὰ, {πὶ ΟΥΟΓΥ Ρθορΐς, πδίϊοῃ, δὰ ἰοηζας, 

ἩδΟ 2Π)4}} ὉΙΟΓ ΔῺΥ ὈΪΔΒΡΉΘΤΩΥ δραίπϑι ἰῃς Οοὰ οἵ ϑ'ῃδάτοδος, Μοβηδοῖ, δὰ Αὐδοά- 

βερο, δ'ια}} Ὀ6 οαὶ ἴῃ μίδοσα, δὰ δἰθ ἢοῦδα 6 τιδὰθ ἃ ἀσηρἢ!}}; Ὀεσασεα (ΠΟΤ 18 ΠΟ 
οἵδε σοὰ το οδη ἀεϊϊνεῦ ἰὰ δυασϊ 8 ΤΏΔΠΉΘΓ. 

Ὁ, Ρατί. Ῥ6}} οὔ 32. ---- πῖϑῷ 18. ΟὨ]Υ δὴ ογίῤλοσγαρλίο νατϊαίίοη οὗ (86 
ταξυϊαν τ ; τ βίο [Π6 Οοεὶ, 88 υδυ δ], Βα ρ0]168. 10 πη ἢ8 ΘΥΤῸΤ, ἀπὰ (8Ρ- 
Ρἰεὰ ἰο Ἰαυχυδρθ) ζαϊελοοά. ἘΔΙΒΕΠοοά υἱἱογοά δρηϊπδί αοά ἴ5 δέαε- 
»ίμπηῳ ; διὰ 1 βανα ἰγδηβἰαίεὰ δοοογάϊηρυ. -- ἼΞΣΣ, Επι. ΠΏΡΘΑΙ ; 
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ἴον [86 τοἷ6 ρἤγαβθ, 866 Οὐιημῃ. οη 2: ὅ. --- ΠῚ, πὲ. λὲς λοιιδο, Ἰηάΐ- 

νἱάυ411Ζ68, ἀπά ἰβ δαυΐϊνα!δηὶ ἴο ἐδδ λοιιδο οὗ δαοσἧ, νἷΖ. οὗ Ἔδοῖ) Ὁ] ΔΘ ΠΘΠΊΕΓ. 

-- 525, Εαϊ. οΥὨ ἀββί πα] αιίοη, ἔἴγτοπι Ὁ", 8. 20. 4. --- πΡαπρ, ΑΡΆ, 1ηῇ οἵ 

5.5), ΡΑΓ. Ρ. θ0. 

(80) ΤὭοη τῆς Κὶηρ Ρτοπηοϊοα δηδάγαεϊ, Μοβῃδοῆ, δηὰ Αροάπορο, ἴῃ (ἢ 6 ῥμιουίηςε 

οἵ Βαῦγυϊοη. 

πῦχι ΠΠπ βιρηΐβεβ ππαάδ ργοδβρενγοιιδ ΟΥὁ ἔαρρῳ. Βαϊ 85 1ὺ Βεσὸ βίδπαϑ 

οοῃῃροίοα νὴ ἐπ οὐ οὐογ ἐδό ρτουΐποο οΥ᾽ Βαδυΐίοπ, τὶ τασδὶ οὗ Θουτες τηεδη, 

ἔπδὲ [ῃ6 Κίηρ ρἰαςοά [Ποῖ ἴῃ ΟοΘ δρϑίῃ οὐδεν (Π18 Ῥγονίησθ, οοσῃρ. 2:49; 

ῬΟΒΒΙΌΪΥ, οὐ γα ΤΠ 6. (ἔγοπι [Π6 ἤϑίαγα οὗ (Π6 ν 6 γὉ}) ῬΓΟΌΔΟΪΥ, 1ὰ ΤΆ ΠΒ ΒΕΓ; 

μαἱ (Π6 7 ψοτο αἀναποοά ἴο ἃ Πίρῃον στϑὰβ οὗ οἴδοθ ἴμδῃ Ὀείογα. 

Αἶοτγ ρογυβίησ [Π6 δοοουπὶ οὗἩ ΝΕΟδυΠΠϑαποΖΖαυβ ἀθιμθβηου, ὙΠ] οἢ ἷ8 

οοηἰαϊποά ἴῃ οἷ. ἰΐ, (ἢ 8 τοδάδθσ σδῃηοῖ Ὀ6 τηοἢ ΒυΓΡΓΪ Βα αἱ μῖ8 οοηάσαί, 

πΒοἢ 18 τοδί θα ἴῃ οἰ, 11}, Ηδ 88 ἃ ἀδβροῖ, δῃὰ ἃ πιδῃ οὗἉ υἱοϊθηϊ Ῥϑεβϑβϑίουβ 

δπά βἰγοηρ ρυΐδο8β. 16 πηοϑὶ πηθῃ οὗὨ [Π}8 ἰδτηρογδαπλθηΐ, 6 ττϑηΐ ἤουὶ 

ΟὯ6 ΘΧίγαΠΊ6 ἴο {πΠ6 ορροβίίθ. ΑἸ]ονίηρ νυ μδὶ 15 ἤ6ΓῸ σοϊαιθα ἴο ἤανα θδθα 

τηαίίον οὗ ἴδεί, δὰ ἃ ἰῃϊηρ ψ] ἢ τοοῖς ρΙδοα ὑπ 6 (6 Κίηρ᾽8. ΟὟ ΟΥ68, 

ἯΘ ΒΌΓΟΙΥ σαπποῦ Ὀ6 ϑυγρτίδεα (Πδί ἢ6 88 ΟΥ̓ΘΓΑΉΘα δηα Ὀγοῦρῆὶ ἴἰὸ 8 

Κίπα δηὰ ρβϑηί]α βίδίβ οὗ μπᾶ. 

[Επεγὸ δῃά58 ἴδ παγγϑιίοη, δῃὰ ογς βῃου]ὰ οὐ [ἢ 6 ἙΠΒΡΙΟΓ; 85 ἴῃ ἃ}} οὔγ Ὑ δυβίουδ 
ἰϊ ἀοε8. Τὸ δνοϊὰ τηϊβίακο, 1 νου] ποιγ της τολάςο, παῖ ΤῸγ ΤΠ) Δη. 8: 81 --- 88, ῃς πιασῖ 

Ἰοοῖκ ἰπ τπ6 ἘΠ σ] 5 ἢ ΒΙΌ]6 ἴον 4: 1--ᾶ ; δηάὰ [γ 4]} (ἢς τοίδγοησαϑ ἴο οἿγ γογβίοη [σγουρὰ 
ςἢ. ἷν, Ὧ6 πιιϑῦ σὸ [ογναγα οὗ 1{Π|0 γοίογσηςα 858 της ἤογα, δηά Ρ885 ΟΥ̓ΘΓ (Ὦγοα ψ ογθαβ 
ἴῃ ογᾶογ ἰο βηὰ 1Π6 οοττοβροπάϊηρ ἘΠΡ 5} ἐγ βου. ΜδῈῪΥ τείεγοηςος. δΓῸ, ἴῸΓ (Οἢ“ 

δἰδίο ΠΟΥ δᾶκο, ἴο 186 Πεὸ. ατταπσεπιεηῖ οἵ ΟὨΔΡίοΥ δηὰ υότγβα; δι βου ῆ 116 ἀϊνίείοῃ 
οὗ οἤἢαρίογβ ἴῃ 118 σα86 18 ρα ρϑΌΪγ γος] 

παρ. 111, 31 --- 33. ---ὄ [Υὕ 34. 

[ὙΤἘϊ8. ρυτγροτίδ ἴο Ὀ6 ἃ ῥτοοϊπιαίίοη οὗὁἨἩ ΝΕ υ δά οζζΖαν ἴο δ 18 δι δ᾽ Θοἴδ, 
δΙΟΥ ἢ158 ΓΘΟΟΥΘΓΣῪ ἔγομι 8 ἀδγδηροταθηῦ οὗ υὐἱηὰ πο ἢ Β6 μεβα βυῆοτοά, δὰ 
ΗΪ8 τοϑίογδίοη ἰὼ 18 ἔοστλοῦ αἰ ρσηϊγ. ΤῊΪ5 ργοοϊαπλδίίοῃ, ὑμογοίογο, τηυβὶ 
μᾶνθ Ὀθθη τηϑὰθ Πθδγ [Π6 οἷ086 οὐ 818 1Π|{ δηὰ τοῖσῃ ; δηὰ ἴΐ οἴοβθβ ἰῃ6 δ6- 
οουηῦ οὗ (815 Κιησ, ΒΘ ἢ 18 σοη δι ποα ἴῃ {86 Ὀοοῖ οὗ Παηΐοὶ. Βυὶ ἴδ 6 τοδάδὺ 
τασδὶ οῦ [ῸΓ ἃ τηοϊηθηΐ Βυρροβο, ὑμαῇ Ὀδοδυαβα {18 Ὀοοῖκ δ45 τοϊαἰθα ϑοῖια οὐ- 
ΘΌΣΤΘΠΟΘΘΒ δὶ ἴ6 Ὀορὶ πηϊηρ, ΠΘ8Ρ ἴ86 τ! 16, πὰ δὖ [86 εἷἶοβα, οἱ ἢ15 τεῖβτι, 
1ς 885 ἰδογοίοσο υπἀογίδικθη ἴο ργοϑαηῦ [86 ψ ΒΟ] 6 Πἰαίοῦγ οὗὐὁἮ ΝΟ Ομδα ΠΟ Ζ ΖΑ 8 
χοῖσῃ. [10 τΤουςἢο8 ἴμο86 ροϊπίβ, δῃ ἃ [Πο86 ΟὨΪΥ, τὴ ἩΒΙΟὮ ϑοπια οχιγδοτγαϊ- 
ΠΑΓῪ ἀονοϊορηλθηῦ ὑμδὺ 88 ἃ Ὀδδυῖηρ ἀρο γα ρίοη 18 σομηθοϊοὰ;: [0 15 ποΐ 
ΝΟΌΌΘΝ ΒἀΠ6ΖΖΑΓ 85 Βοδα οὗ 8 σγϑαῖ δι ρίγθ, ΠΟΥ γαῖ 5: ΠΡ ΪῪ 88 ἴΠ6 σΟΠΑΌΘΙΟΣ 
οὔ δυάοθα, το 8 ργδθηϊθα, θυῦὺ ΝΕΟΟυς άπ ΖΖΑΓ 85 γευκοά, ρυπίβῃοά, ἀϊ5- 
οἰρ πο α, ἀπά ᾿πϑίγυοῖρα, ὈΥ δὴ 84}}- τῖδο δηα ονθσγυϊηρ Ῥγονϊάθηςα. 

ΤῊα [δοὺ ὑμδὺ Βυ ἃ ᾿γοςϊδιιδίίοη 88 18 ὈΘΌΣΘ 08 τγἋδ τη, 18 ἃ β᾽ Ὠρτὶαῦ 
ἰοδβ πο ῊΥ ἴο [86 Βυϑοθρί! Ὁ]6 πὰ ναὶ 80}6 ἰδ ρου οὗ πυϊη ροββοϑδϑοὰ ὈὉγ Νοῦα- 
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οἰδάπμοσζαυ, Α'8 (ῖ8 Ἰαϑὺ ἀοουτησηΐ ΓΟΘΟἮ 65 ἃ ρογὶοα 80 ΠΟΆΡ ἴο (ἢ6 οἶοβα οὗ 
Ἦϊ6 116, δηα ᾿πδβιη ἢ 48 ἴη ἰδ ΟὟ ῬΡΘΥΒΟΙ ἢ6 πδὰ Ὀ66Π τηδᾶ8 ἴο ἔδοὶ {Π6 [6 Γ- 
ΤΊ0]6 οἰδεῖ οὐὗἨ δυσπίϊποβθ δηα δα ΠΙΟΏ, ΤΏΔΥ Μ͵ὸ ποῦ ὮΟΡΘ, μδὺ τῆδΐ Π6 
ἜΧΡΓοββο8 ἰῃ 4: 84 (87) οσοππυσρα ἴο Ὀ6 818. ῥΥΟν δἰ πρ 56 τ πιθηῦ Ὁ 61] 815 
ἀοδῖ ὃ Μίδην σγϑοθπῦ οὐ ο5 ΓΘ ἴὈπάὰ οὗἩἨ οοπιρατῖηρ πἴπὰ ὙΠῈ ΑἸΠΙΟΟ 8 
ἘρΙΡἤδηοβ, δηὰ Ζϑϑ ουϑΥ ππδϊηϊδίη, ὑμαῦ 1[Π6 δυΐβον οὗὨ π6 "σουῦϑποθ ὃθ- 
ἴοσε υ8 [ὈοοΚ οὔ Πδηὶ6] 7, ἰηϊτθπά δὰ ἱμτουρσδουϊ ἴο ρσεβθηῖ ἴῃ ΝΟ ΒΔ Π6ΖΖΑΓΡ 
8 "κῃ 685 οἵ [86 ϑ'ιγγίδη ὑγγαην Οἡ {ἢ18 ἀϑϑυπιρίίοι, ἱπάθοά, τὰς οὗἉ ὑποὶν 
οὐ οἴδαι οὐ ἴπ6 ὈΟΟΚ ἰΒ ἰουπἀεα. Βυΐ ἰ 41} (818 Ὀ6 50, δῦ δῃ δρτορίουϑ [4}}- 
ὍΓΟ ἴῃ τρδἰκῖηρ ουὖῦ ἃ Ομαγδοίοσίβιο δἰη μα6" ΝΟΟΟΟΒΔΠΘΖΖΑΙ 88 ἃ ΓΔ} 
οὔ προ ΐδθ8, οἵ βίτοῃρ; ραβϑβϑίοῃβϑ, δπμὰ οὗ ἃ Βαυρθῦ βριυῦ. Βυῖ Π6 Ἔχδιθιοα 
Ἡοη [86 βίοται οὗ ραβϑίοη δὰ ὨΪΟΥ ΠΏ ΟΥ̓ΘΤ; ἸΩΔΗΥ͂ σΘΏΘΙΟΙΒ Πρυ 868; 88 Ὑ6 
δ66 ἴῃ διἰβ ἰγοδίθηῦ οὗ Πδῃ16ὶ δηὰ 18 σοι ρδηϊοῦβ. Απθοοδυβ τδ8 ᾿παθοα 
Ῥοεβοβϑοὰ οἵ ἃ ομδυδοῖου ΠΘΑΥΪΥ Δ]}16 το ἴῃΠ6 ὈΔα ρδτῦ οὗ Ναυη 6ΖΖΑΓ᾽ Β, 
Δι Βουσῇ οὐ ἃ τοῦς ἰΟΥΤΟΡ δπὰ τόσο Ὀθ5[184] 8.416 ; ἴο [815 6 Βῃροσδ θα ἢ]8 
οἾ τυΐϊσαῦ δηὰ δυ 158} ΒΔΌΪΩ ; βδηα 4}} {8.18 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ πῖτἢ βοᾶγοθ ἃ βιῃρὶα 
Υἱγίυο ἴο τράθοϑιῃ Εἱμ ὕγοτα [86 Ἰονγοϑὶ ᾿πΐ τυ. Ηδ νῶ8 [86 υῃτοϊθητηρ πὰ 
1 58114]6 ρουβθουῦου οὔ [6 76 )73ϑλ ἀπὰ οὔ υἀ α18πὶ|; π 8116, Θχοορίπσ [ἢ 6 σοη- 
αυοϑβὶ οἵ υάο8, ἴο πο ΝΟυς Βαάποζζαῦ δα Ὀδ6ῃ Ῥτονοϊα ὃγ {86 Ἰγοϑοἢ- 
ΘΙῪ οὗ Φοβοϊακίπι δὰ Ζεάοκίδη, δηα Ἔχοορίϊηρ ἴμ6 ἀδυ8] τ ΠΑΡ Ἔχ θοῦ ΟΠ 8 
Δ᾽ γδγ8 διϊοπάδηῦ ἅροη ἴΠ6 δυ δ) υραίου οὗ τονοϊϊοσβ (6 Ὁ. 39: ὅ---Ἴ}, [ΠΒ6Γ6 18 
80 ονϊάδηςοθ οὗὨ δὶ8 πανὶηρ ἰγοδίθα {π6 Ηθῦγον οχὶϊθβ ὙΠῊ ΔΩΥ ΤΟΓΘ ἴδῃ 
186 ΟΥΑΙ ΒΑΓΤῪ δου σιν οὐὗὁἨἁ Ὀοηάδρα, 'π 41} οδ888 οἵ ἴ86 1Κ6 πδίυγθ. ΤΏ ῥτοὸ- 
τοοΐοῃ οὗ Ὀδηΐθὶ δῃὰ ἢἷ8 σοταρηίοιβ ἴο ἱπιρογίδηϊ οἰ 68 ἴῃ (μ6 δϑίΓΑΡΥ οὗ 
186. τῃθίτορο 8, ϑῆοντβ ἐπαὺ ἴ[ῃ6 Κίπρ μὰ πὸ ρδγίίουδν ὈΙ [ΟΥ̓ 688 οὗ ἔθ ] Ἰηρ' 
ἰοπδγὰ τὴ “6 νῖδ παΐοη 68 δυο. ΤῊ ἀδοϊαγαϊοβ ἩΔΙΟ ἢ ἢ ταδάς, (1π- 
εἰπάϊησ ἴμ6 ῥτοοϊαπιδύϊοη ὈΘίογα 8), τοβροοίϊηρ ἴΠ6 ἀοά οὗἩ ἴτ116 ἩδΌτγον, 
δῷονβ (δῦ 8 τη ἃ νγ8 σαρδῦ]6 οὗἨ οϑβϑεϊπλαιπρ ἴ[86 ψεῖρμῦ οὗ δνυϊάδποθ, ἐπὰ 
(8δῖ μὶ58 ςοηβοίθποο νγ788 ἴῃ (Πδὲ βῖδία οὐἁ βυβοθρο ὉΠ} γ, (μδὺ 6 οουἱὰ Ὀ6 ἀΘΟΡΪΥ͂ 
αἰοοιοὰ ὈΥ {86 τ᾽ Ο5.Ὑ ΟΥ̓ ΠΟΙ 685 δηὰ ἴσγαῖῃ. [πη 8}} ἴπ 686 Σοβρϑοίβ, ΠΟῪ 
ἀἰβόγοπι τγὰ8 Απθοομυβ ΕΡΙρμδη68, (παὶ Ππ|39 (Πδη. 11: 21), 1. 6. ἀεϑριςαδὶα 
ῳγείοὐ, ψ8οὸ οταρῦ ἰηἴο ΡΟΝ ΟΥ̓ Βδιίζουυ ἀπὰ ὈΥ [δἰδθμβοοα, δὰ ψ8ο, νβδη 
᾿ινιησ, νγᾶ8 σΟΙΩΙΠΟΏΪΥ͂ ΒυΓηΔη6 ἃ ἐπιμάνης (πια-πιαπ) ὈΥ ̓ Ϊ5 50 076 οἴβ, ᾿Ἰπδίθδα 
οἵ ἐπιφάνης (πιασπὶβοεηι, ἐἰἰϊιβίνῖον8), ἃ 06 ὈῪ βίοι μ6 παιηθα δἰ πιβ6]Γ! 
ΠῚ ἰὴ ντίλον οὐ ἴμ6 Ὀοοῖκ οὗ Τδηϊοὶ ἀϊὰ ἰηάἀδοα πιθδῃ ἴο δι ΟἹ ΕΡΒΙΡΒΆη6 5 
ἴῃ ἴδ6. βκοίοι {μῦὺ Βα 858 σίνοῃ υ8 οὗ ΝΟΡΌς Βα οΖΖζαγ, ἢ6 88 ὁΠ6 οὗ [89 
τοοδὶ ὉΠ51}1{ὰ] οὗἨ 41} 186 {ἰζεπε88-ραϊπίογ8, Ὰ ποῖα 10 μ848 Ὀ6ΘῺ τὴν ἰοὶ ἴθ 
ἔοστη δὴ δοᾳυδὶ ἴδῃς. Βυῦ ] 584}} μᾶνθ οσςσδβίοῃ δἰβϑονῆθγο ἴο Του ο ἢ ἀρΡΟῚ 
1815 δ δ] θεῖ, δπὰ ἴῃ ογάοσ ἴὸ δυοϊὰ γερϑι τίου, 1 8.4}} οἰοβα βθγο [818 ἰγαῖὰ οὗ 
1δουρθι, δηὰ ρ888 ἴο ἰπ6 σοπίοηῖϑ οὗ [6 Ῥτοοϊδιηδίιοῃ. 

Τὰς κα! υϊδίογυ ρατγί οἵ {Πϊ8 οοπιπιαηϊοαίίοη ἰ5 δἀἰγοββοὰ ἴο (ἢ 6 ἡ ῃ οἷο εταρίτο, Μ᾿ ΟἿ, 

ἴπι ἴῃ υϑθ4] 5γ]6 οὗἨ [86 οτίθπι}] πη Ομ το 8, 15 ἀσβογιθςἃ ἃ8 Θὰ ὈΓΔΟΙπρ 1Π6 ἌΒΟΪΟ οΔΤΙΉ, 
8: 81. (4:1). ΤΏ Κίπρ βίαϊοβ, τπ δὲ τ6 ψοπάοτγία] ἀθα] ηρ5 οὗ αοἀ νὴ ἢΐπι, απὰ [ἢ 6 

ἐτεδίης38 οὗ 9 ΡΟ δπὰ ἀοπιϊηΐοη ΤΠΟΓΟΌΥ πιδηϊδδιθά, μανα Ἰεὰ }}1πὶ δὸ τη κε 1Π0 
ἀξοϊαγαιίοι ἴμ δι [ΓΟ]! οννϑ, ἴο ἢἷ8 β Ὁ] οῖθ, ν8. 32. 38. (4: 3, 8). Νουα δ θοΖζαῦ {6 ΓΘ- 

Ἰδῖεβ, ἰδὲ ἢα Πδὰ ἃ ἄγβαπι ψ ἱοἢ ἰοττί πο ᾿ἶτα, δηὰ τῃ αι 41} τπ6 Μαρὶ θεὶορ βαπιπιοποά, 

ἴο Ἱπιογρτοῖ ἢ, ΤΟΥ τογα Ἀπ80]6. ΑΥ 181 1)αηῖεὶ οασης ἴῃ, νῃοπὶ ἢ6 ΤΟΟΟΡ ΪΖοα ἃ5 6η- 

ἀονεὰ πιτ 6 βαροτγίοῦ Κποπν)οᾶρε, δπὰ τὸ ψῇοπι ἢ6 δρρεδὶοὰ ἔοῦ δῃ 1βίγργείδι θα : 

4: 1---Θ (4: 4--9). Ηο ρἶνεβ δὴ δοοουῃὶ οὗ (ῃ6 ἀγαϑῖῃ ἴο 1) δῃίεὶ, ν8. 7--- 15. (10---19). 

9 
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Ἰδηΐεὶ, γοοονονῖηρς δομ ἴἢ6 ἄδερ ἱπιργεβδίοη ἩδΙΟΝ ἢἷ8 Γογεδοάίηρ (ΒΟοΌρδΒ τηδᾶς ὑΡ- 
ΟἹ ἢἰπι, ἰπίγργοῖβ [ὴ6 ἀγοθηι, γ8.16--- 24 (ν8. 20---27). ΗἩανίηρ (Π08 τοϊδιοὰ ἴῃς ἄγϑασω, 

δΔηὰ 119 ἰπ:ογργεϊδιίοῃ, ἴ(Π6 Κρ ῥγοσθθάβ, ἰῃ 1ῃ6 υδυ4] δίγ]6 οὗὨ ὨιἰδίοΥ ΑἹ] Ὡδυγδαῖνο, ἴο 

161} 1116 ΒΊΟΥΥ οΥ̓ ᾿ἷ5 τηδάηεϑβ. Α υοΐοβ ἔγοπι ἤδάυθῆ δπηουποοὰ 16 ὈορΙηπίηρ οὗ ἱε, 
δηὰ 1 οι ἢ [ΟΠ] οννοά. Αἴτον πταπάογίηρ ἴῸΥ Ξοπιθ εἶπα ἴῃ (Πἰπ βίδα διηοης ἴ6 

θεαβὶ8 οὗ 16 ἤοϊὰ, δπὰ τακίηρ ἢἷ8 βαβίεπαησο νντἢ ἴῃ 6 πὶ, ἢς αἱ ᾿ἸΘΡΊΒ τοοονογαὰ ᾿γὲδ 

ΥΟΆΒΟΙ, δῃηἃ α'βο 18 Κἰηρὶν δι Ποῖ ν δηα βρ᾽οπᾶου. [1π το θυ ΠΙΟΠΥ͂ οὗ 5 πα πη} }ν δπὰ 

οὔ ἷβ σταιπά6, 6 ΡΠ Ὁ] 19}}65 115 ἴο 411 ἢἷ5 83:0] 6οῖ8; Δρραγθηῖῖν τὰ ῖἢ ἴῃ ἀσεῖρτι, ἰδας 
ΠΟΥ 6150 βῃου ]ὰ τοοορηΐζο ἴδ Πδῃηά οἵ τς Οοὐ οἵ ̓ πγδο] ἴῃ 8}} {Π686 ἐνϑῆιβ, τ. 36-- -ὅ4. 

(ν8. 29--- 87). ὕπάεν (δ6 κυϊάδποο οὗ Δη ονοττα ηρ Ῥτγονίάοποο, [ΠΟΥ σδἢ δοδτοοὶν ὃὉ6 

τοοπὶ ἴον ἀουδὶ ἰη ἃ Ὀο] νης πιϊπά, τῆ δι 4}} τἢ}8 νγὰ3 ἀδεϊ πηθα ἴ0 ἀγγδϑὶ ἴΠ6 διιοπιὶοδ 

οὕ τ Βδθυ]οπὶμπδ ἰο [86 το] σίοη οἵ (ἢ 6 76 ΝᾺ, απα ρΡΑΓΓΠΟΌΪΑΥΙΥ ἴὸ τοπᾶον τποπὶ Κιηἃ 
8η4 το ροοι[] ἰοννατγὰ [Π6 ἩΘΌΓΟΥ οΧ ἕο 5. πον δο]ουγηΐηρ νυ ἢ ΤΠ ηι. 

ΟΒαρ. 1. 81. 

(81) Νοδις δά πο σζαῦ (ἢ Κἰπρ' [0 81} ΡΘΟΡ]6, παιίοπα, δηὰ ἰοηρποδβ, τὴῖο ἀτνο }] ἴῃ ἢ] 

(6 δαυῖῃ : ΜΑΥῪ γοῦν ρ6δοα ὃὈ6 τη] Ρ] 164 ! 

Ἰπδπ, Ῥαγί. Ῥδϑδὶ οὔ πΟ,. Ρ. 08. Ῥαγ. ὙΤῊὴι6 Οογὶ σῖνοβ [π6 τῦοσγα υβυδὶ 

Οἰμια!άβε ἔόστω, 1ν55; θα [86 αἰ ΒΈΓΕΠΟΘ 18 πι ΘΓ ΙῪ οἱ Πορταρῃϊὶς. ---- ἡ ώ, 
ἴδιο δυβὲ διαί οἵ Ὀϑι τες Ἡθὺ. Ὀἱρῷ. --- πϑϑο, Ἐπ. Ῥθαὶ], ἤδῦθ υϑοὰ ορία- 

ἐξυοῖν, ἃ 44. ὃ. α. 

(32) Τὴ β'ρηβ ἀηὰ τυυοηὔουβ τυ οἢ αοἄ πιοεῖ δὶρ ἢ ἢδ5 ψτοῦρῃϊ ἢ πιο, ἢ δοουπγοὰ 
οοὰ ἴπ τὴν υἱοῦν ἴο ἄδοϊβγο. 

δΡΌΝ , Ρ]. ΘΙΏΡὮ. οὗ ὯΝ ποὶ ΗδΡ. δ. --α ΝΟ, Ὁ]. ΘΠΡΒ. οὗΓὈἍ πΈΤ. 
10 Ἡεῦτγον, γγ Βανα ὈΣΣ Ὁ ὉοΝ; ἰπ ἴῃ6 Ν. Τεβί. σημεῖα καϊ τέρατα; 
ὈΟ(Ὲ ἴῃ 1Π6 Β8Π)|6 ἯΑΥ. ,ϑίσηι.5 ἀδβιρηδίθβ ποί (Π6 ΟΓἀἑΠΘΓῪ (οἰκο ΟΥ ϑυτὴ- 

θοΪ8 οἵἁἨἁ σοπηπίοη οὐθηΐβ, θυ Αἰ γ8, Μ]Ι6Π ΘΠΙρ] οΥ θα 88 Πόγο, ϑοιηθί ΐπρ 

ἐαίγαογαϊπανγῳ οὐ οὗ ἃ τηϊγδου]ουβ παίασο. ᾿οπάδγβ 18 ποῖ 6. Ὡϑυγ6 ἴῸΓ 

(Π6 88π1|6 ον ϑηΐβ, θυΐὶ [Π18 ἤδιηθ 18 ἰηϊοηἀ θα ἴο ἀοβίρῃηϑίο {πὶ οἴδοϊ οὐ [ἢ68 

το]ηἃ ΠΟ δίφπδ ρσοάυςο. Βοῖῃ ψογὰβ ἰορϑί ον σῆθδϑῃ : “ Τα δου ]ου 8 
δνθηίβ ὙΠ Θἢ 681] ἰοτἢ τνοηάοτ.᾽ --- ἸΞΣ τ. αρμα πι6. ΤῊ Βρθδκοὺ γϑίθιβ 
ἴο {Π6 σδηρθβ ὑπαὶ μ84 ἰδίκθη ρ]δοθ ἴῃ τεραγὰ ἴο [ιἷ8 οὐσῃ Ῥ6γβοῃ. ---- ΡΣ, 
866 οη ν. 20 φθυν6, --- “Ὁ, ῬΓΘΡ. ὙΠῈ ρίατ, στα απ βυβῆ, τα ἐνώπιον 
προσώπου μου, ἷ. 6. ἴπ ΤῊ νΐονν. --- ΤΉ.) 1ηξ, ΑΡΉ. οὗὨἨὨ ΤΠ, τπλ-- [ὉΓ 

δϊν--, 88 0808] ἴῃ (Π18 ὈοοΚ. ὙΤμδύ [86 ραβϑίομδίθ δῃὰ δἤδγνδγα ᾿πεδηθ 
Κίης 84 ΠΟΥ οοτλθ ἴο βοῦδσ σοβρθοίΐοη, βθοιηβ ρ]αὶπ ἔγοσῃ [π6 ἴθῃοσ οὗ 18 

ἰμουρίβ δηὰ ν]θνν8. 

(33) Ηἰβ8 βἰζῃβ --- πον ρτοαῖ ' Ηἱΐ8 ψοηάογ8 -- ον τι ρῖ  Ηἱἴ8 Κίηράοπι ἰ5 Δῃ 
ουογϑης Κἰησάοπι, δηὰ πἷ8 ἀοτηϊηίοη 18 πο σοπογαίϊοι δηὰ σοποσζαιίοῃ. 

Ἰ3 32, 84]. οὗ γο ἀρ] σαἰθ ἱπίθηβῖνο ἴοστ 5-α ὑετῷ σγεαί. --- ΤῸ ὙΠ ὙἹ ὈΦ, 

ἴ6 ὩΣ ΒΕΓΟ ΤὩΆΓΚΒ 1π6 ἰάοδ οἵ ἐεσίζ ἴῃ τεβρϑεὶ ἴο (ἴπ|6, δῃὰ 60 ἱΐ 18 δαυϊγα- 
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ἰθηὶ ἰο οὗν ποτὰ ἀμγίπσ. 8.66 {86 {{κὸ ὑϑδρθ, ἴῃ Ὁ δη. 7: 2. Ῥὲ. 72: ὅ. 
Νεδ, δ: 18. ἘΖτδ 1:1]. 80 ἴῃ {π6 1,δ[ἴη: “ Ομηῖσιια 8016 οἱ ᾿υη8, 861" 

ῬΟΓ Αγδίιβ Ἵγίι,᾽ Ουἱά, Ατβ Δπ}.1. 15.16. [πῃ δβογ δίπρ 8η οἰογπαΐ ξίπσ- 
ἄοπι ἰο αοά, ΝΕδυο ΠδάποζΖζαν ον ἀθπ πιθϑηβ ἰ0 οοηίταϑὶ 10 ΜῈ (ἢ 
του Δ 0]6 δηα ρεγϑΐησ παίυγο οἵ ἃ ἀοιμϊηΐοη ᾿ἰκ6 18 οντῃ. 

ΟΗἊ.ρ. ΙΥ. 

(1) 1 ΝεθοΠΔάἀΘΖΖΔΓ πτδ8 αἱ 6856 ἴῃ ΠΙΥ͂ ΟὟ Ὠου56, αηὰ Πουτ Βηϊης ἴῃ τὴν μδῖδος. 

πϑτῦ, ρατγιςοῖρ!6 Ῥεῖ, Ῥᾶαγ. ρ. 72, οὗ ραγιἰοἱ ρίδὶ δά). ἴγτοπι γιϑῶ, ἀδβὶρ- 
πδίϊπρ {(π6 ἰά68 οὗἁ ἔγεθάοπι ἔγοπι ἃ}} {παὶ οου]ὰ αἰϑίατὉ ΟΥ̓ ἈΠΏΟΥ. -- ΤΑΝ, 
161 ΡΟΓΆ. βίπρ. Ῥοδ], ἔτοτῃ ΝΎΠ. --- 5.) Δρρ !6ἃ ἴο ἰγεϑδβ, ἀθεί ριδίεβ {Ποὶγ 

β]Π688 οἵ δα δπὰ νὶρογ οἵ στον ; ἰΓΟΡΊΘΆΙΠΙΥ ΔρΡΡ ΪΘα ἴο ρα γβοηϑβ, 11 Πη6Δ 8 

Ῥγοερετοιια, Ποιγί λίπ, ζοτίμπαίθ (88 6 88}). [ἱ ἰδ ἃ ῬΊ]6] ἔοστῃ οὗ 9, 
ὑπο ἴογο 88 δὴ δά]δοίϊνα ; οοιῃρ. ὃ 28. Ο. 11. ΤὨΐδ βιδίθιηθηὶ οἵ Πῖ8 οοῃ- 
ἀϊιίου 16 ἀδδίμπθα ἴο ὕ6 οοπίγΓαβδίοα ἢ (Πδἱ οὗ 8 δυ υβθαυθηὶ ΔΒ] οἰ 018 : 
(θυ τεπάδγίϊης ἢ13 σι β βϑιηθηΐ ΠΠΟΓΘ ΘΟηβρι οὕΟυΒ. 

(3)1 δινν 8 ἀγεᾶπι, δπὰ ἰϊ του ἥοὰ πε ; δπά τπουρ 8 ΠΡΟΠ ΠΥ οουοἢ δηὰ νἰβἱοηϑ 

Οὗ τῊΥ ᾿ι684 αρί διὰ πγ6. 

71 4ςαιό α ἄγεαπι, ἴῃ 3: 1 ἀγεαγμιεα ἄγοεαπδ. Τίιο ἀϊ δόγθησο 18 ἴῃ [86 πηδη- 

ΕΓ οὗὈ τεργοδθηίδίίοη, οὶ ἴῃ ροίΐπι οὗ ἴδει. 700 δέδ, ἰὴ ἀγεβπῃ)8 οὐ ργορ ιϑϊο 
βοϑίαϑγΥ, ΠΟ8Π8 ἃ 7: επίαϊ, ηοΐ δΔη οσιίαγ, Βοϑῖηρ. 71|8ατὸ α ἀγεαῆι πα ἃ ἀγοδῖη 
ὉτΔ8 ρΓεβοηίεα ἴο ΤΥ τἷπά, ἰ. 6. ἴο {Ππ6 1π|6]] οί] ΟΥ βρὶ 4] ΘΥ6. --- 
ὙΠ, ΤῸ - βυβ', δε6 ῥ. ὅ8. ει. 1. --- ἡ πλπ, οὗ 186 ῬΠ]ρεὶ ἔοστα, 

ἔτοπι "1, 8. 28. Ὁ. 11. --- Τλοισῆίς ὠροῖ τὶν οοιιοὶ ἀεειριδίε8 (Π6 γϑῆθο- 
[οπ6 οὗ ἢ πη ὕροη {6 ἄγοβῖη δῇθσ [6 δά αννακοά, ΘὍΠοδο, ᾿οσο ΠΟ Ὁ 
χἰἢ 1Π6 ἀγόδαὶ 1186} (υὐδίοπς Οὗ πὶν λεαα) ἰτου θὰ τη. [πη 2: 28. 7:1, 
ὌΧ ΤΠ, 85. ἤθγθ, οἡἱν ἀθβίσηδίεβ (Π6 (πουρἢ 8 {παὺ Δγῖδθ ἰπ ἃ ἀγθϑηλ. 

-- Ὅβπι., Ῥεῖ Εὐϊ. ψ 1} δυδὲ, Ρ. ὅ8, δια. 1. ἔτ 18 ἃ βίγοπρον πογὰ (ἤδη 
ὑπ, ποῖ ἰα οοπβηθρα ἰο ἐστον οὐ ἥξατ; να ἘΠῚ ΘΧΡΓΘβ568 [Π6 αρὶ- 
ἰδοῦ οἵ [πΠ6 πΠΟ]6 τηδῃ. 

(1) Απὰ ὉΥ πιο ἃ ἄδογος τγ88 πηδάςβ, ἴο Ὀγὶπσ Ὀοίοτα πιὸ 4} τς ττῖβα πιοη οἵ Βαδγ- 
ἰοπ, ταὶ (ΠΟΥ πιϊσῆι πιαῖκθ πον τὸ πια ἴῃ 6 ἱπιογργοίδιίοη οὔ τῃς ἄγθϑπν. 

Ὁ, Ῥαγί. Ῥοἱ] οἵ 32. --- Πρ το, ΑΡἢι. πῇ, οὗ 959, τῖτἢ  δροπιμοιὶς 
ἰωφιεδὰ οἵἩ Ὠερῇ. ἔ. ; Ρ. 80--2 ; 566 ΑἸ80 ἰῃ ΠΕΣ. --- ἘΞ5., Ὁ θοΐοτε [πΠ6 Αςο., 88 

οἤεπιίπιοα, ΘΥ̓ΕΓΥΉΠΟΓΟ. --- “Ἴ, ἐλαΐ, ἐπ ογάεν ἰλαί ; 1,6χ. Β. 2. --- ὍΣΣ ΤτῚ, 
Ἀρῆ. Εαϊ. οὗ 55; στ ΠΤ ῥτοῖ. τοίαἰπθα, Ρ. 49. ὅ, ἀπά δβυβῖ “5-- » Ρ. ὅ8 
δι. 1. 
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(4) ὙΠΟ οαπιο ἴῃ 186 ββδογοᾶ βογίδες, (ἢ 6 δης  δηῖοτβ, {Π6 (Ἰ] 6808, δῃὰ [6 αείσο- 

Ἰορυγβ, δπὰ 1 το]ὰ εἰιῈ ἀγοδπὶ Ὀδίοτα ἴμοπὶ ; δαὶ (6 ᾿Ἰπτογργοιβτου ᾿μογοοῦ τὸν ἀϊὰ ποῖ 
ΓΔΚΟ ΚηΟη ἴο0 Π16. 

ὙΡΌΣ, Ρατγί. ρ]. (116 ροϊπίβ ὈθΪοπρ ἴο ἴῃ6 Θετὶ 9. Βείίδγ ἴο δάορὶ 

[86 Κειμίθἢ, οπι ἰηρ Τάρ}ι. ἢ, δηὰ γϑδὰ ἼὉΣ, ψ ῃ] ἢ 15 (89 ἀδυδὶ ἴογτα 

ἴῃ [818 ὈοΟοΚ. Τῇ ρῥγαβοηΐ οοηιηβίοη ἴῃ {(Π6 ψνογὰ ἢ858 δγίβθη ΤτΌΓΩ ΤΙ ΧΩ 

ἴνγο τη οᾶθ8 οὗ οὔ ΠΟσΥΑΡῊΥ ἰοσοϑίῃ ον. --- ΤΊια ΟΠαϊάδαπε ; 566 οῃ 2:4; δπά 
ἴον οἴποῦ δοσοιηρδηγίησ Μογάβ, οἡ 2: 2. --- ὙΞΝΣ, Ῥαγί. ἴὸ᾽ σῦν, 8. 47. 1. ὃ, 

ὮΘΓΘ ἴῃ [Π6 β6η86 οὗ ἑοϊα, γεϊαίδα. ---- ἼΣ ΌΤΙ... Ῥατί. Αρῃ. οὗ στο, ψ 1} Π τὸ- 

ἰαἱ πο. 

(5) Απὰ αἱ ᾿κεῖ οατης Πδπίοὶ θείογο πιδ, Ἐ Ιοεα Πδτης ἰδ ΒΟΙ ΓΟΒΉΔΖΣΩΓ, δοοοσάϊῃς ἴο 

6 πάπηο οὗ τν ροὰ, δηὰ ἱπ ψ ῃοπὶ 15 1Π|6 δρὶεἰν οὗὨἨ 116 ΠΟΙΥ χοάβ; δῃὰ 1 ἰοἱὰ τὲ 8 

ἄνοιπὶ Ὀοίοτο ᾿νἴ τη. 

πὸ (οβοηΐ8 (1.6Χ.)} ΓΟρΡΆΓΑΒ 88 ἃ ΠΊΘΓῈ 84}. ἔοστη, ἴπ (Π6 βίηρ. ; Βυΐϊ 

ΟἰΠογβ σοηδὶ 6 Ὁ 1ὑ 48 δὴ Αὐτγιἀροὰ ῥ᾽. υϑ64α ΔΟΒΙΓΒΟΙΪΥ, δα ἢ} ἂπ αὐνσογ- 
δέαϊ δε86. Αα]δοῖνο8 οἴβυοἢ ἃ [ΌΓΠὶ ἈΓΘ ΓΆΓΘ; Ὑ8116 (6 οοηίγλοίοα ρῥ]υτγ. 

Ὑ- (δ6ο Θογὶ ψ μοἢ τσ ε8. ὙΠ) ὉΓ Ὑ-ὀ [8 ποῖ υπίγοαθοηί ; ΘΟΠΙΡ. 

ΤΩΝ, ἼΠΣ; ἸΝ 7) 8η4 186. Κα. --- ὃν, ῬΘΑ] οὗὁὨ 559. --- Αεοονγαΐπρ ἰο 
ἐδό παπιδ Οὗ πιὶν φοά, 866 οἡ (8:6 παπια πῃ 1:7. Αδογ ρἰνίηρς [6 Ηοῦτονν 
πδιη6 οὗ Ζλαγιϊοί, τ[ῃ6 Κίῃρ, ἴῃ οτγάθγ ἰο βρϑεϊβοδίε, δἀ8 [86 δὴ ὉΥ͂ 
νι] .}} Δ 16] γ88 ΟΡ ΠΑΡΙΥ ῆονγη ἴο ͵8 80] 6ο(8.---ἶπ τολοπι ἐδ ἰδδ ερί γιέ 
ΟΥ̓ ἰδὲ λοῖψ φοάβ, σοτηρ. (6 ψογὰβ οὐ ΝεΌΟ ΠδάποΣΖζαρ ἴῃ 2: 47. δ: 29. 
ΠΕ δρθακοῦ ι.868 [18 δοσυβίοιμοα ἀϊα]οοῖ. Ηδ ν͵ὰ8 ἃ ροϊψιλεϊξί ; δηὰ 88 

ΒῈ ἢ, ἢ6 ταὶ σι! ΘΟὨ 5:5 ΘΠΕΠΥ 5ροδκ οὗ λοίψ σοάδβ, ἐσυθὰ ὙΏΘΓΘ 6 οὐρῆΐ ἴο 
Βᾶνο βαϊὰ : οΚ" Οοὐὦ πιοβί λοῖψ. Βαὶ οὗ δυςῖ ἃ (ἀοά [Π6 τ885 οὗ 8 δι] οἶδ 
Κπονν [1016 οὐ ποιμίηρ ; δηὰ 50 6 βάορίβ {Π6 88] ΤΆΔΏΠΟΥ ΟΥἨ ρδΓΪδποΘ 
ἴῃ γεϑρεεὶ ἴο {Π6 τηδίῖογ. --- ὉΔῸΝ, 1 Ρ6 15. βίηρ. Ῥαβὶ. 

(6) δε] οϑ᾽ναζζαν, οἰ οἴ οὐ όγβοοῦ οὗὨ {Π6 βδογοα βογιῦθ8, ([ῸΓ 1 Κηον (πὲ {Π6 δρὶ τίς οὗἅἁ 

186 ΠΟΙΥῪ ροάς ἰ5 ἴῃ ἴπες, ἀπα {Πταῦ 0 ξρογεῖ ἰ8 140 ἀπῆν] [0Γ {1166}, 85 ἴο 186 νἱδίοπϑ 

ΟΥ̓ ΠΙΥ ἀγοατα Μ ΠΟ. 1 πανθ κεεῃ, ἐν εὴ ἴΠ6 ἱπιογργείδιοη οὔ 16 βαπη6, (6}] πη6. 

δ ΓΙ 5 7) ΔρρΙεἀ το δηΐε] Πθγθ, ΒΟΥ, {116 ΒΆΓΏ6 Π5Άρ6, ἴῃ (μ8 ὈΟΟΚ, 
ὙΠΟ ἢ 16 ΘΧὨΙ6ἀ ἴῃ 2: 4, Ὑ Πογα ἴῃ6 Ολαίάραπδ ἅτ τηδᾶδ [86 σϑργθβθῆ- 

ἰΔιΐν 65 οὗ 41} {Π| ὁ]. 5565 οὔ [ῃ6 Μαρὶ ; |. 6. ἃ Ἰοδάϊηρ, ΟΥ̓ ᾿ἸΠΠ 6 Ὠ [18] 6885 18 

ὨδιηΘα 859 {Π6 τοργθϑθηίδίίνο οἵ {1Π6 016. [Ιη 2: 48, ᾿ϑδηΐοὶ 18 βαϊὰ ἰο 

δ6 533 ὙΘΎΣΤΙΓΟΦ Ὁ» 19λΌ 2) οὐτε  ΟὐΘΥ̓ΒΘΟΥ Οὐ Υ αἷὶ {}ι6 ισῖβ6 τηδη 9 Βαδν- 

ἴοπι ; Μ ΆΘΓΘ "ΒΠΣΤῚ ἰ8 θαυ ΐν ] θη, ἴῃ [158 σα Πποσῖς πιθαπίηρ, ἴ0 ΝΑ ΘΟ ΤΙ ἴῃ ΟἿΣ 

ἰοχί. --- ὈΣὲ, Ῥαγί. οὗ Ὀ3}1., ὙΒἱ οἷ ΠΠ ΘΓΑΙΥ ΣηΘΔΉ8 ἐο ἤότοε, ἐπιρεῖ, ἀο υἱοίδτιοθ 
ίο. ΤΊ τηϑϑπίηρ Παγα 18, (ἢδ΄ πο βθοσγοί [μδἷηρ οοπδίγαϊπς ΔΉ Ϊ6] ἰο τὸ- 
"παι 8} 118 ᾿οχ οἰ δηδίίοη, ΟΣ τῇδ 65 βυοὶι ὀχ ρδηδίίου ἰσου Ὀ]Θβοπια ἴο Ὠἰτὰ 

ογ ἀϊου]ε. --- 7 εἰ πι6 (λ6 υἱδίοπδ ὁ πιψ ἀἄγδαηι, οἴο., ββθῆμβ, αἱ ἢγϑί νἱδνν ἴο 
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Τοαυΐγο οἵ Ὁβηΐο] ἴο ἀο δρβίη δὶ Βα δὰ Ὀοίοτο ἀοη6, ΥἹΖ. ἰο (6}} θο(ἢ (86 
ἄγοδηι δηα (8 ἱπίογργοίδιοη. Βαυΐ (8 10 σδπ ὨΔΡΓΪΥ͂ τη θδη ἴῃ [Π]8 ΘΟ πη 60- 
ἰἴοη, ἔου ἴμ6 Κίηρ Βἰτδβ6 Γ᾽ Ρσοοθθάβ Του ἢ ἴο τ ἰδία {πΠ6 Ῥαγι!ου]Αγ8 οὗ 
(86 ἀγερᾶη. ἯὙγ7Ὲε βϑοῖῃ οοῃϑίγαϊηθά, ἱμουθίοσο, ἰο ἰγαηϑ]αίθ (ἢ 8: “445 ἰο ἰδὲ 

υἱεξίοης ΟΥ πῆρ ἀγεαπι. . . ΘΥΘῃ ἴ86 ἱπίογρτγαίδιίίοῃ οὗ (86 β8πι6, (6}} [π|6]. 
ΤΒΘ Ἰ Ὀεῖογθ εἰ 8 ἜΣ] σαί ; 85 6. ζ. ἴῃ ν. 10, 31. ἐὐδη α λοίψ ὁη6, 
δηὰ οἴῃ 80 δἰβθύβεγα. ---- "λὲ, ἴῃ ῥϑυ86, ΠΠΠΡΘΓ. 

(7) [πὶ γεβρϑεῖ τῇδ ἴὸ [1:6 νἱβίοπβ οὐἩ ΤΥ Βοϑα ΠΡΟΉ ΤΥ ΠΟΌΟἢ : 1 Ἰοοκοὰ, δπὰ δ6- 

Βοϊα 1 1806 ὙΔΒ δ ἴγες ἰῃ (δ τηϊάβὲ οἵ [Π6 Θϑατί, δῃὰ 118 μεσ νὰ 8 νΕΤῪ στααῖ. 

ἈΔΤΠῚῚ, ΝΟΗ͂Ι.) ΟΥ ΣϑῖμῈ ̓  Αοα. Δοβοϊαΐθ, ἴῃ ὙὨΐ ἢ Ἢ σοπηδοίβ, Ὀὰΐ 18 αἶ50ὺ ᾿ 

ἃ ἐγαπείδοηῬανένοῖ ἴῃΔὶ ΤῊΔΥ πὸ} 6 Τοργθδοηϊθα ὈΥ ογ ψοτγὰ ἔλθη. 
Το υἱείοπα ΟΥ̓ πῖν ἀοαά τὰ ἰἢ βδπγθ Πδσὸ 885 ἐλ6 υἱδίοης οὗ πῖν ἄγεαπι ἴῃ 
186 σϑῦϑθθ δον, ΟἹ] {πδὶ [πΠ6 ἀϊοοη 18 ἀογῖνοὰ ἔσο δηοῖ ΒῸῚ ϑουσοο, νἱΖ. 
ἴτοταῃ ἴῃ ἦδαά δ8 ἴμ6 βουγοδ οὔ ἱπουραΐ δηά, ᾿πιε]] σθηςθ. ---- ΤΙ ΠῚ, 
Ῥατί. Ἰοϊηϑὰ στ [86 νοσὺ οὐ Ἵχίβδίθησοο, ἀθποιΐης σοηί πυρά δοϊίου, ὃ 47. 
1. 8. - δὲς, Ὀγοῦ. ἴον γξ, ΕΥ̓͂ ἀχοῆδησα οὗ 5 ἀπά ", ν 0} 18. ποὶ υη- 

ΘΟΠΙΏΟΏ ; 866 [ωΕΣ. ---- Ἴ55:ὲ, ἐσθ, βαποτῖο ἱπ Ομ] ἄθθ, 1] 6 ἴῃ Ηοῦγον 
δα πποδῃβ οαξ. ζπ ἐλ πιΐάδὲ 90 ἰλε οατίλ ἰδ ἃ Ῥῆγαβα ἰῃ δοοογάδποθ ψ ἢ 
ἴδε ἰδησυᾶσε οὗ ΝΝ δ υσμδάπαζΖατβ δ ἀγο88 ἐο ἐλε παίίοης ἐπ αἷΐ ἰδὲ εαγίλ, 
8:8]. Νοῖὶ ΠαρΓγοῦΔΌΪΥ (ἢ 6 τοί ΓΟρο]18 οὐ Βδογίοη γγχὰ8 σορασγαθα 88 1ἢ6 
πάαΐε ροΐηΐ οἵ ἴῃ6 φασὶ; |{κ6 16 ΟΥὔβδοὶθ δἱ Πδρῆοβ, δηὰ {πὸ Φογυβα- 
ἰεπὶ ἴῃ Ῥα]δβίϊηθ. 4.8 16 ἄγϑϑι ἰοοῖ ρῥ͵δοα ἰῃ {π6 ραϊδοα αἱ Βδθυϊοη, [86 

ἴγεβ τροϑὲ ὈγΟΌΘΟΪΥ Δρρδαγθα ἰο Ὀ6 ΠΘδῚ (Π6 ΓΘ. δε}, δοῃβί. οὗ 8 ὙΠ 2, 
δα ἴξ τῆλ δ τὶ το η Δ ΟΥ̓ΔΕἾλ., ψ]Βουΐ ΒΩΥ ναγίδιϊοη οὗ πιδδηΐηρ. -- 

ΒΌΤΟ, (ἢ βυθξ, ἐξς ἀσίσλί. δ 2, τῶογο ἰπίθηβα {Π|8} 33, δὰ 501 δδανθ 

ἰγαπαϊαίθὰ ἱΐ ὑεγῳ σγεαί; ἴον ἴΠ6 ἔογπι, κὶ 28. Ὁ. 10. 

(8) Απὰ 186 ἴγβὸ Ὀϑέϑιης ζτοδὶ δηὰ ναχοα τι σὨΥ, 50 (δαὶ 19 ποῖρηι γοδοῃοὰ ἴοὸ [ἢ 6 
Βεάνοῃδ, βηὰ ἢ δίρῃὶ οἵ ἰτ τὸ 1116 οπὰ οἵ 8}} τ δαγιῃ. 

ΠΡ δηα ὮΡῸ ἀγα ὈΟ(Ν υδγὸδ ἱπΊΓΒΏ8. 1 Βανθ σίγθῃ (Π 6} 88 ΠΠΘΓΑΪ ἃ 
ἰγδηβίαἰίοη 88 ΟἿἿἍ ἰάϊοτα νν1}}} Αἰ]ονγ. ΤῊΘ Τοῦ ταυβί ποῖ λα δα]θοιϊἑ γο88 
οἴ ἸΒοπι ; 866 ἴῃ ὃ 12. 2. 1. --- Εον ποθὴ (Επ1.), 866. οἡ ν. 17. --- ΕΙΣ ΤΙ 
ἀφρεοίμς 67μὲ, ἐδ αδροοί, τλοΔΠ8 ἴμαΐ 118 οὐδεδὲϊείῳ τολοῃθα ἴο ἴη6 6η648 οὗ 
ἴδ ΘΓ}, ΟΥ (ἴῃ οἴ 6 ́  σψογὰ8) ἐξ ισαϑ υἱεῖδῖε, εἰς. ὙΠδ ΠΡ γΌΟΪΟ, ἴῃ 118 
6δε6, 18 ΔΙ Οσ ΠῈΣ ἴῃ Κααρίηρ τι {Π6 81}]6 οὔ [π6 δουηίσγ. Οτίθηίδὶ 
ὕδδῈ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἴΐ, Ὀαγοηᾶ 411] Θχϑταρ 6 ἴῃ {16 τγϑϑίοτηῃ Ἰδηριδροθ. Κβ'66 
δι Κίπρ, ἱπδίϑηοοϑ οὗ 1ξ, 'ἰπ αϑη. 11: 4. Ῥουΐ. 1: 238. θ: 1. Ῥ5. δὅ7: 10, 11]. 
107: 26. Φοῦ 20: θ. Οοπιρ. Μαίὶ. 11:28. Ἑνθη Ἡδγοδοίυϑ (11. 188) Βδ8 
δένδρεα οὐρανομήκδα. Τὶ ᾿͵88 11,0 οσυδίοπι αἱ (ῃ6 Αϑβδγτίβη, ΒαΌυ]οπίδῃ, 
δὰ Ῥογβίδῃ οουζίβ, Ὁ θρϑδῖὶς οὗ {π6 ϑωρίγθ 89 Ὀπίνογβαὶ; ᾿ιβὺ 88 18. ΠΟῪ 
ἄσπο ἴῃ Οδίηδ, τ θη “ πο Ἰογὰ οὗ ἀρ 8 ϑἀἀγεβθοά. [Ιη 186 ΏοσϑΘ 
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ομδϑίθηοα βίγ]6 οὔ δ νοὶ, ΝΟ μδἄμοΖΖαῦ που] πᾶν βαἰα, {παἰ (6 ἰγ66 
Υγ88 ΨΘΙῪ Ὠὶρσὶ, δΔηα οου]ὰ Ὀ6 Β6θη δἰ ἃ στοδί ἀϊδίδῃςβ. 

(9) [ικ8 ἔυἸίασα νγα8 ροοάϊν, ἀπὰ 118 [ταἱξ ἀδυπάδηϊ, πὰ τΠογῈ γ88 Τοοὐ ἴοτ 8]1 ὑροῦ 

τ; πηᾶογ ἴδ τα Ὀοαβὶ οὐ ἴΠ6 δβεϊὰ κουρὰν βῆπάα,; δπὰ διροης [18 Ὀταηοθο9 ἀὐὲ [6 

υἱγά5 οὔτ εἷν πὰ Ἰοιρσίηρ ; δοᾶ Ὁγ ἱϊνν85 4}} 65} βυρρὶἱοὰ πῖῖ} ἔοοά. 

ΠΙΣΌΘ., ΒιιἘι, βίδίθ οὐ ἼὮΦ, ἐς γοϊΐαφε. --- τῆλ, ἴον πες ἴγσοτὰ 3 ; [86 

Ὀδρὶ. ἢ, ομἱ θα 18 οΘοπιροηβαίθα Ὁ 2 Ἂρϑηΐὶι., ρ. 80. 6. 2. --- ἡ, ἔγοια 
131, 5868 ἴοστη οἡ Ρ. 88. Νο. ὅ. 6. 4. --- κὐϑϑ, διαρῃ. ἔοστω, πθο οὗ 

σου 86 ἀσνοῖορβ {Π6 ΠΔρΡΉ. ἱταρ]]6ἀ ἱπ (86 5. --- ὙΠ ΌΡΙΕΙ , ῬΓΘΡ. Ὁΐπτὶ 
ΡΙ. Ξυ θὲ ; ν. 10θ. 2. 2. -- Κῶ, Αρῇ. ἔδπι. Εαὶϊ., οαμδοά, 1. 6. ρτοσιγοα 

δέλαάε; Ἐπί. ἴον (1μ6 ἀθεϊρηῃαίίου οὗἨὁ ψμδὶ ἰ8 λαδέξμαξ, («8 ἰῃ Ηδουγον). 
ὙΥΊΠΟΥ [88 οἰ 64 ἴο ποίϊοα [818, ἰη 8 ὙΔΙΆΓΩΔΣ. ---- ΛΠ, ΘΟὨΒί. [ΌΓΠ. 

-τ- ὙΠΊΏΣΣ, Ρ]. οὗ 9 ΜΠ δυβ, ---- ἡγλπὸ, (86 νόνγεὶβ θαϊοηρ' ἴο [π6 46- 
τὶ Ὑπὸ) ὃ. Ρ]. ἔβα, οὗ Ῥεδὶ, ὙΠΘΓΘ ἰ8 δὸ πϑϑὰ οὔ {86 ἀεβίρηοα οοσ- 

τεοίίοη, ἴογ ὍΔῺΣ 18. οὗἩ [86 οοπιπιοπ σθηᾶοσ. Βδδά (μϑγαίοσο 1} 1ὶ. --- 

ΔῸΣ 15 ἀογίνεα Ὀγ (168. (Ἰη 1,6Χ.}) ἔγοτῃ ἽΣ, π|κ6 {Π6 ἔοστωβ ἴῃ ἃ 28. Ὁ. 7. 

Τδηροτκα ῥγαΐδγβ ἴΠ6 στουηα- στη ἼὮΣ οὕ ἼὮΣ , δηἀ 80 τη Κο8 Ὠδρἢ. ἴο Ὀ6 
ΤΔΟΥΟΙΥ δμρλοπῖς ἴῃ ἴ[ῃ6 Ὁ. Ι ῥγοΐδγ (Π6 ἔΌΓΠΙΟΡ οἰ Δ ΡΥ. --- Ἡτῶν, 1- 
ἰἈρ νὰ] (Ρ. 69) οὗἉ 131, Ἰτσόγὸ ργουταρα εοὐἦ Γοοά. Ἐοτ {Π6 υδ6 οὔ ἢτοα ἤ᾽᾿μ- 
ἐμγθδ ὮΘΓΘ, 866 οἢ Υ. 18. ---- δι 2, εδὶ 18 ργβάϊοδιθα οὐ] οι νον οὗ δηΐϊ- 

2813 (88 [6 γ6), 88 06} 88 οὗ πῃ. [1Ἃἢ {Πϊ]8 0886, [ἢ 6 8η1π|8}8 βυτηδο- 

11Ζ6 γηδηι, δῃὰ 80 186 ΥΕΥΌ 18 ρμυϊ ἴῃ {Π6 πηᾶ86. Ρ]0ΓΆ)]. ΤῊΘ ΟΥΘΏΪΆΙ ἀγα 88, 

ἴῃ Γαβρθοὶ ἴο ΠΥΡΘΓΌΟΪΟ, 6 χυϊία τμδηϊἕθδί 6 γθ. Βυϊΐ (6 ἀσβοσΊρίοη 18 

ΡΟΘΙΪΟΑΙΥ δπα ἰδβίο ]Ὺ πηδάδ ουἱϊ. 

{10}1 νεδεϊά, ἴῃ 16 ν᾽ βου β οὗ τ  Βοπά ὈΡΟΠ ΤΑΥ͂ οουοὶι, πὰ ἰο! ἃ ἮΝ δἰσῆοσ, ον θὴ 
8 ΠΟΙ οπο, σλ6 ἀονγῃ ἴγοτῃ ὨθαΥθῃ. 

Τῶωδ τορϑιϊοη, ἱπ Π6 ἄγδί οἶδαδα, οὗὨἨ ννιῆδῦ μαὰ ὈΘΘἢ ΔΙ ΓΟΘΥῪ βαϊὰ ἴῃ ν. 7, 

ΡΓΟΌΔΟΙΥ ᾿παϊοδίοβ ἰμδὺ [86 8666] τν88 'π ἃ βεσοῃπά δηά οοητϊπυουβ ἀΓΘΆ ΠῚ, 
νυ] οἷ ἰοοῖς ρίδοθ βοοῃ δδσ μανὶπρ Ῥθθὴ ψακοὰ ὈΥ [Π6 Ηἶγδί. ---- ἜΣ, 8 
πὰ ςἢ) οοηΐρϑίοα ψογά, ἡ ἰοῦ 888 ρίνϑη σῖβα ἰο ἃ ταυϊυάα οὗὨ νν Βἰμηδ168. 

Ὁ ΒΟΘΥΘΙ Ἡ 5868 ἰο 566 ὕΠ6Π), ΤΏΔΥ οοηβυϊν Ηδνοσηΐοῖ ἴῃ ἰος. 1 ῥγεῖεσ 8 

Τ ΒΟΥ (0 ἃ πιο ἀϊγϑοῖ τῃϑί Ποῦ οὗ Ἰηνοδι ρζαίίοη. 1 νν}}} ἸΏΘΓΟΙΥ δίδία (ἢ 6 
γοϑυ] Πόσο. δαὶ (86 Δρρβ]Ἰδίίοη ἤῸσΘ 18 ἃ δ τὸ Χο ομδηρα οὗ ΠΒΠΊΘΒ, 
Β66ΙῺΒ Ρ δίῃ ἔγοιῃ 8: 2ὅ, ὙΒΟΙΘ α δοῆ οὗ ἐλα φοάξ ἀοβὶρηιδίεβ (ἢ 6 βᾶσωθ 
ῬΟΥβοηδρθ {πα 18 68]16 ἃ ΠΙΒΕΘῸ λὲς ἀπροὶ ἴῃ γ. 28. 80 Ῥο]γομγοηΐυβ 
(Οοπιπι. ἴῃ ἰοα. ἴβ οαἰϊ, Μ δι), ἃ τσὶ τον οὗ (86 ἤουτί σδπίατγ, ψβθη Θοπ}» 
ταθηηρ οὐ ἴ86 ατθοκ νοσβίοη οἵ ΤἼροδοιίοη : “ Εΐρ ἰβ ἃ Ηοὺ. ποτὰ, 
ἃ πα εἰψηίβοβ ἐσαξολ μηδ, ἀπροὶ." 8111 ἔυγί ΒῈ᾽ οοπβττωδίίοη οὗ (Π6 ΥἹΟῚ 
δίνεη ἀθονα 18 ᾿ξ, {παῦ ἰῃ Ώδη. 8: 18, ΟδΌτγ 6] 18 Ἔχ ββὶυ πδιρδὰ 0» 
)υδὲ 88 9 8 Βαῖὸ βϑϊἃ ἰο Ὀ6 ΠΡ. -- ὯΠ5, Ῥασί. δοί. ἢ ὉΓ ν ΟΕ 18, 

“866 812.1. 6. 
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ΕἸγεὶ οἵἉ 41}, 10 '9 μἰδίη (μὲ 18 οχρτοββίου, ἴῃ ἴδ που τ οὗ ἃ ροϊψιλεϊδιὶς 
ΒΡΘΘΚΟΥ, ἰ5 ἰο Ὀ6 οχρίδἰηϑὰ, ἱἢ ροβδϑι]6, ἴὰ δοοογάδησθ Ὑτἢ 18. ΓΠΘΟΒΟΡΉΤΥ. 
Ιὴ γεσαγὰ ἴο ἐμῖ8, ὁπ ἰδ ηρ 15 οουίδι ἢ, ΥἹΖ. ἴῃ δὐ 086 ΤΟΥΒΗΙΡ οὗ 186 5}, ΙΠΟΟΏ, 
Ρἰδηοῖβ, δῃα δίδσβ, 88 ΟΥ̓ ΣΊΏΔΙῪ Βργθδα ΟΥ̓ΟΡ 8} τοϊ 16 δηὰ ΒΙΠῸΥ Αδ18. 
ἘἈΒοΐάδ, ἴῃ Ηἷ8 ἰεαγποαὰ δηὰ ἔπ πα δυγθηΐαὶ ᾿ηνοβυ σαί οὗὁἉ Ῥαγβίβαι, (6 Βο Πἶσα 
β8δρο ἀ68 Ζοηάνοϊκϑ), 885 βδῃονσῃ ὈΘγο πα [8], ΘΟΠΙΣΟΥΘΟΤΒΥ, δὲ ἰϑδδί 85 10 8668 
[Ὁ πι6, ἴδδὶ (ἢ το]ρίοη οἵ Ζογοδδίοσ ργεσεάεξα ἴδ δ ργοβ οὗἨ Αβϑογσγίβ, Βδὺγ- 
ἰοῦ, δηὰ Ῥογείδ ; δπὰ ἴμδὺ [8:6 συουβ!ρ υδῦ τλϑπιοπϑά, ρογυδαθά, δὶ δὴ Θσ 
Ῥετιοά, τ[86 πο] χοῦ οὗ ἴμ6 οπιρίτε οὗ Φοιηδῃια, ἰ. 6. (6 νος οχίθης οὗ 
186 διοϊθηΐς Ατῖδ. ϑυ βου θη]Υ ἴἰο {πὶ8, Θ8. ἢ οωρῖτο (μὲ (Ὁ] ον, δηὰ 
ὁδοἢ ᾿ΟΌΒΙΤΥ ΟΥ̓ ϑ ΔΩΥ͂ σΟὨδί ἀΘΓΔΌΪΘ ΘΠ 6 Π6Ο δηὰ οχίθηϊ, οηρταῖοα ΙΏΟΤΘ ΟΥ 
ἰεβε οἵ Ἰἀοἰδίγουβ σὶἴθϑ ὑροὴ 86 οτὶρίπ δ] παίεγε-τοογσλὶρ οὗ Ζοτοδϑίοσ. 80 ἱΐ 
ΟἸΘΑΣΙΥ τδϑ 'ῃ ΒδΌγ]ομ, δὲ [86 ἰπ|6 οὔ ΝΕ υαομδάμοζζασ. Βυῖΐ δι}}}, σὸ πὰ 
βετο [86 Ἡασὶ, δὴ ογάοσ οἵ ῥτίοδίβ δρργορσγίδίθ ἴο 86 σϑὶ ρίοη οὔ Ζογοδβίθῃ. 
ὁ πιδγ ἱβογϑίοσο γοδβοη δῦ] ὀχρθϑοῖ ἴο πὰ Οἴδβὸὺ σγϑὶϊοβ οὗ [86 πόσο δηοϊθηῖ 
Το] σίου. 

Τῆς Βυη- ομοβῆ, ἃ σοση  ὨΔΥΥ οὐ ἴα Ζοηπά- Ανοβίδ, σοηίδῖ πα δὴ οχίσδοϊ 
ἔτοια ἰδ τδὶ ἢ δθονγβ οἰΘΑΥΪ [86 πδηῖθ δὰ οὐ]ϑοὶ οὔ (86 τοαίολότς, ἴῃ [86 
δηοϊοηΐ δγϑβίοιῃ οὗ Ζογοδδίοσ. [Ὁ γυηα ἴπὺ8: " ΟΥμυΖὰ [88 8βοῖὶ ἴουγ τοαίολέγα 
ἴῃ (86 ἴὉαν αὐδγίοτϑ οὗ [π6 βϑδνθηϑ, ἴο Κορ {με ῖσγ 6ογΘ ἀροη (6 Βοβὶ οὗ 5:88. 
ΤΌοΥ ᾶγὸ Ὀουπὰ ἰο ζδε» τοαίοἶ, οτον 6 μοβὶβ οὐ δ᾽ δία] βῖασϑι Ομα βίδπαϑ 
Βεγθ, 88 116 τοαίοὶεν' οὗἉ Ἀ18 οἰγοὶθ; [Π6 οἵἴΒογ, ἴποσθ. ΗθὌ [48 ρἰδοθα ὕμ6πὶ δὲ 
ΒΌΟἢ Δῃηὰ δυςἢ ροδίβ, 88 Ὑγδίο 6 γϑ ΟΥ̓ΘῚ 800} Δη ϑυσἢ 8 οἶγο]6 οὔ Βοδυθ 
τορίοηϑ; δῃὰ 1818 Ὦν 15 ΟΥ̓ ΡΟΝΘΙ δηα σα. ... ΤΑΒδίου ρσαδγὰβ [Π6 6δϑῦ, 
ϑαίον8 ὑγδίομοϑ ἴΠ6 ποβίὶ, γδηδηΐ (ἢ6 βουΐῃ, δὰ Ηδδογδηρ ἴμ6 που." 
Βμοάο, Ρ. 267. Ζοηά-Αγνρδία, Βυη- Π μοϑῃ, 11. ρΗ. 60,61. Νον 85 10 ἴβ οϑσ- 
ἰαἰη, (μαὶ 86 Βαγ]οπίδῃδ τοϊδ ποὰ {6 πουβδὶρ οὗὨ “186 Βοβὶ οὗ βοάν, 1ὲ 
ΒΘ Ὠ8 ΨΟΣῪ ΤἈΓΟΠΔΙ ἴ0 ΒΌΡΡΟΒΘ, παὺ ΝΟ ΖΖζαν ΠΟΓΘ δ] ] ὰἀ658 ἴο ἱμο80 
ΒΟΟΟΠΟὺΔΓΥ ἀ 61.168, ἢ ἬἼΘΓΘ ΟΟΠΊΠΙβϑοηοα ὈΥ ΒΌΡΘΥΙΟΥ ΟἿ 68 ἴο τσαίοἦ διὰ ἴο 
οὐέτϑθο. Ἴὴθ πδαι68 Οὗ ἴΠ686, 85 ρσίνγθη δῦονθ, ἅγ [86 Πϑῃ168 γαβρϑοινο  Υ οὗ 
ἴουγ οὔ [Π6 ρίαπείβ ; 68οἢ οὗἁἉ πῇς γὰ8 ἀπᾶον [Π6 συδγ Δ η 8810 οὗἩἨ ὁπ6 οὗ [86 
Ανπελαεραπαδβ οὐ δι βδδηρσοὶβ οὔ {π6 Ζογοδϑβίσίδῃ ϑγβϑίθσιῃη:. ΤΟΥ σϑηκοα ποσὶ 
ἰο 1.6 ϑὰπ δῃὰ τηοοῃ, δπὰ σψοῦθ υπὰουδιοα οὐ])οοίϑ οὗἨ ΒΑ Υ]οη δι τοὶ ρ. 
Ϊε που]ὰ βδϑϑῆι ἐμαὶ ΝΟὈυς ΒβδάῃοζΖζαν δά 8 {86 ορίὑμοὺ ὉΠ}, ἴῃ ογάδν ἰο ἀϊ8- 
Πηχα δα 86 σοοά οἶκ88 οὗ ισαίολεγς ἔγοτι [86 Ὀδὰ Ομ 68: ἴον ΑΒγίπιδῃ, [Π6 61] 
ξεπιυ5 δὰ ἢ15 Αγολάευς δῃὰ 18 ευβ, τ ὮΟ σοττοβροπᾶθα ἴῃ σϑὴκ νῖϊὰ (86 
ΑἸΠΒΗΔΒρδπ 8 δηὰ 1Ζοβ οὗ ἴΠ6 Ζοηα- Ανοβία, δῃὰ τῆο ισαϊελεα ἴο ἀο 61} 
88 ΔΙΧΙΟΟΒΙΥ δΒ [86 ΟἴΒ6Υ8 ἀἰὰ ἱπ οΥογ ἰο ἀο ροοὰ. ΝΑ Ο ΒΔ ΠΘΖΖΑΓΡ τη ΔῈ 8 
ἴβεη, Ὁ υδίηρ "ΠΣ, ἴο ἀοϑίχηδίθ οη6 οὗἉ {μ6 χοάϑ8, ἱ. 6. ἃ ΒΡ υῖου οὐ βρί γιὰ] 
θείη, δπὰ οπ6 ἯΕΟ ἰ8 διῃρ ογϑα 88 8 ισαίολοῦ ἀμ τη6 85 Ή 467 οὗ ἴμ6 μἰρμθδὶ 
ἀθῖ168, τ ῖς ἢ Β6 641}8 {π6 λοίψ σοάβ, Ἡ ΟΙΩ, 88 δι ργεῖβθ, 6 πδὰ 7υδὺ ὈοίοσΘ 
τπδηΠοηοα. Τδδὶ [π6 ποτὰ "Φ ἴῃ 156] [5 οὗ ἃ σεπεγὶς τηϑδπὶηρ, Β6 618 116 
ῬΓΟΌΒΌ]6 ἔγτοπι 86 Ἔχρί δηδίουυ 51, τ ΒΊΟἢ 18 1 Θρροβι(ίοη δηα ϑχορθιοαὶ: 
δηὰ 51}}} Γαστίμοσ, ἔσο [86 ἐδοῦ (δὴ 186 ϑγτίδς τυ τρῖο8 ποὺ γα υ ΠΕ 
διαρίου ἰξὲ ἰο ἀδείρῃδῖθ Ἀγο Δηροῖδβ, βδοτηθίϊπι65 ΟδὈστὶοὶ, δηὰ δὲ Οὔ ΟῚ {1πλ68 
[86 εν} δηχοὶδβ; ἰ. 6. ἰδ ἀοδισηδῦθα ΓδηκΚ ΟΥ βίδίΐοῃ, ποὶ Ἵπδγδοίοσ. 80 (86 

ἵ οἵ Εποςοῖ ϑαιρίογϑ ᾿ὑ ἴ90γ φορά Δηροῖβ, (6. 5. ἴῃ οἰ. χχ. 1 18 βδἰα οὔ (86 
δεν ἈΡ Ββδηροῖβ, [πδὲ “ ΤΠΘΥ παῖ. ἢ"); δπὰ [ὉΓ ευἱΐ οπ68, πος 1:5. 10:11, 
18,18, οἵ 8]. βδ86 06 ; 866 ἰῃ ς8. Τη69. ν. 1006, Τα βυρροβίίοη ἰδ δὺ "Ὁ τῷ 
δῦ. ἬΣ,, πυποίμ, δϑϑίῃδ ποῖ ἰὸ ΡῈ δηθὰ ἴο τασοῖ ποὶρδ. 



104 ΟΒΑ». Ι΄. 11,12. 

Τρθηρουκο μ88 Ὀγουρβί ουΐ 8 Θομο]υδίομ βίμαΣδν ἰο ἰ86 ὁη6 δὶ δἰλίεὰ, Ὀαξ 
ἔγουα βοιθυδὺ ἀἰογθηῦ ργθπιῖθθθ. Ηρ ἤχϑϑ ροῃ 8 ρβδβδρθ ἴῃ Υ̓ εϑδί Ἑὰσ- 
γαγάϊη (Ζοπά. Αν. 11. Οδγὰθ 28. ρ. 267), ὙΠ ἢ βαγα, ᾿π τοδρθοῖ ἰο ἴδ Απι- 
διδδραπαδ: “ Ὁ ὑμιδὶ ὑ8 60 ταὶ! σαύο αὶ ον ον βου ]8 ἔγοτι οἱ ἢ .8" ΤᾺ (1119 
ἴῃ ψἰ ἢ} Ὑδαῦ 16 δαϊὰ δῦονο; Ὀὺ Ὀθὶῃρ ΤΏΘΓΟΪΥ 8 ρατ οὗ [80 Ζεπαά-τιμαί οὐ 
ῬΓΘΥΘΥΒ, ἢ που]ὰ ποὺ δ δο ᾿ἰκοὶγ τὸ Ὅ6 Κποπῃ ἰο ἴ86 Βδου]οπίδηθ οὗ Νοῦα- 
ομβαἀπο 228 8 [1π|6, 88 [6 ΤΟΥΘ ρΘΠΟΓΔΙ ῥσϊποὶρίθα οὗ [86 δγδίθωι ἰο ἩΒΙΘΒ 1 
μανθ τοδὰθ δὴ ϑρροδὶ. [10 Δ  ΒΕΡΥΘ, ΒΟΥΘΥΟΡ, 89 ἃ ςοπῆγῃδθοῃ οὗ ἰμόπι. 
Νὸον ἰδ [6 ορίπίοῃ, ψῃ οὶ 1 πδνο νϑηϊωγοὰ ἴἰο ρῖνο, δηγίδίηρ ΠΟῪ ; δ δοῦρα 
186 ΓΘΒΟῺΒ ἴον ἰῦ, ἰῃ ρϑτῦ, Δ Ὺ οὶ μοσϑίοίοσο βαυα Ὀθθ ρτοάυςοά. Φθτγοιδθ 
(Οουλπλ. ἴῃ 196.) δαγ8: “ Ἰβοοἀοϊίου [86 τοϊδίηϑα 86 ψογὰ εἴρ (-. 2), 
ὙΠΟ} δἰ χη βθοβ απροῖβ, Ὀθοδυ89 ΓΠΘῪ δἰ ναγδ τοαἰοῖ, δὰ δτὸ ἴ'ἢ γοϑάϊ 688 ἴῸΣ 
[80 αἀϊνὶπθ οσοπιηδη 8. ΤὨὶδ ψουϊὰ Ὀ6 δυβῆοϊοηι ᾿ἐτουπὰ διροὴς Ηοῦτονϑ, 
ὙΠῚ8Β (δοῖὶς νἱονε οὗἁἉ δΔηρΘΙΟΙΟΡΎ, [ὉΓ οι ρἰογίηρ δὺς 8 ψογὰ ἴ0 ἀοαδισπδῖο δδ- 
8616: Ὀαὶ 81}}} νγὸ πὰ 0 δχδρὶο οὗ ἱϊ ἢ δείυδὶ ΗδΌ. πβαρο. Νορυομδὰ- 
ΠΟΖΖΆΡ δὰ ΤΟΆΒΟΏΒ αἰ γοπί ἔγουλ ἴμοβο οἵ (86 Ηοῦτονδ, ἴοσ παιλίηρ Νὶθ 
ΒΟΟΟΠΟΔΙῪ μροαβ ἐσαίοΐέγδ, ἃ8 ἯὙΘ ἴδ Θ06 ἢ ΒΌΟΥΘ. 

(11) Ης οετἰοὰ αἱουὰ δηὰ ϑραῖο (ππ8: (αἰ ἀονὴ τ᾿ ἴγοθ δηὰ ἴορ οἹ᾿ [15 ὑσϑηο 65; 

διτὶρ οδ᾽ 118 [Ο]ἵαρο, δΔῃὰ βεδίίοσ αὐγοδά 118 ἔγαϊι ; ἰοῦ [6 θοδδῖ8 Εγ ἔγοιι Ὀεηεδῖ ἰι, δηὰ 
ἴδ6. Ὀἱτάβ ἤγοπι ἰὼ ὑγϑης 68. 

ΘῚΠ5.) τιοΐἐδ, εἰγεησίδ, τ ἰοἢ, τ ἤΘῚ ἀρρ] 164 ἰο (ἢ6 νοΐςθ, πηθδῃϑ οὗ σοῦ Γ80 

αἰοιια.---- γπὰ, Τρ τ. 68] οὗ τπλ. ὙΤῊΪδ 15 ρρ] θὰ ἰο ζεϊέπς, οὐ σιμέέτισ ἄσυσῃ 
(09 ἴγθ6. -- ΧΡ, δε] 1 ρεγ. οὗἩ ΥἹΡ ; ἴον (-- ἴῃ ἴμ6 βοοοῃᾷ 8υ}]80]6, 
Β06 ὃ 12.1. ὁ. Τὰ Ψψογὰ πθδῃβ (48 ν)}ὲ Ἔχρυβββ 10) οἷΐ» οΥ7, ἰορ ΟἹ). --- 
ἸπδΣ,. ΑΡ]. οὗὁἨ 2, (ὩΣ ἰπβίοδά οὗ ἴῃ6 πογίηδὶ ἡ" , Ὀδολυδα οὗἁὨ 186 

Β)Ὰ] “), αἀδοιιδδῖί, δἰγίζε ΟΠ}, οὐ εἰσ ΟἿ, Δρρτορτγίδίε ἰο γοιηονίης ἴῃς [0] ρα. 

- 22 -ῷ ΗοΡ. Ἢ, δὶ (Ξ [ογ΄ Ἢ Ὀθοδυβα οἵ (86 Ε68}}), δοαΐίον, αἶδ- 

»ογξ6. Αρρϊϊεὰ ἴο [86 ἡιιῖέ, 10 τηθδηβ ἰΠδαὺ 11 18. ὯῸ ΙΩΟΓΘ ἴοὸ ὉΘ δρρτο- 
ῥταϊθα ἕο ἴοοά, 88 Ὀεΐίοσο. Τα οοπιπιαπάξ, ἴῃ 411 [ῃ686 σΆ868, 8Γ6 86- 

ἀγαββαά ἴο 186 ἱπιρ! θὰ αἰϊοπάδηϊ γοίϊπαα οὗ (86 «σαίολετ. ---- τι, ἘΠαϊ. ῬΡΘΑΙ 

οὗ “95. Το Ὀοδβίβ δηὰ Ὀἱγὰβ ἃγὰ ἴο 66, 1681 {πΠ6 (8]] οὗ (86 ἴγθο δῃου]ὰ 

ογυδἢ ἴθ. ΤΠ συϊπουβ βίδίε οὗ 116 ἴγθο δῇδνὺ [6]]1πρ, 18 οἰθασὶγ ἱπάϊ- 

σαί; Ὀπὺ [πΠ6 βοαυθὶ ΒΙΟὟΒ {πα΄ 118 υἱἵον ἀδβίγαυοίίοη ἰβ ποὶ ἰπίαπάρα, 
ΤῊΘ ᾿ΠΩΔΡΈΓΥ ΘΠ ρ]ογοα ἀοβίρηδίθβ, ᾿ῃ ἃ ᾿Ινοἷγ τα ηη 6, {Π6 τυ ἢ, ΒΡ] 6 - 
ἄοτ, δῃὰ Ἵχίθηδῖνα ἱπῆμσθησα οὐ ρον ον οὗ ΝΕ μα ἀῃοΖΖαν, Ῥ ΠΟ τγὰ8 ΨΈΣῪ 

σοηβρίσυοιβ 88 ἰμ6 μοδὰ οἵ ἃ στοαί δρῖγα δηὰ μδὰ ἀδθρϑηάβδηιβ αἰπιοαῖ 
σίτου ἡυμροσ, ΟἿ 4]}} {8686 ἀρροπάδροβ ἢθ νψδϑ 0 Ὀ6 ἀδρεῖνϑα. 

(12) Βαὶ 15 τοοι-ἰσαηῖς ἰοδνο ἴῃ ἴΠ6 οαγιΐ, δπὰ τί ἃ οῃδίη οὗ ἱγοῦ δῃὰ Ὀγασθ 

διοηρ ἴῃς ᾿δηογ δογῦαρο οὗ τὴς ἤεϊὰ ; αηὰ νυν ἢ τη 6 ἀδνν οὗἨ βοανθ δ] ἰὸ Ὀ6 θαι Πποὰ, 
δὰ ψ{1]} τἢ6 θοα515 8}}8}} Ὀς 118. Πογιίοη δηνοηρ {||0 Πουῦαςα οὗ 1866 φάτ. 

ὙΠΙ Ὁ) οΓΓ τ 5 τοοίβ, ἰϊ ἢ Ρ]. δυβὲ, ἔγοτα θῶ. ὙΤῊ6 γοοίείγτξ τα θη, 

(16 γαηκ (μα 18 ἰοῦ αἴδοσ (16 ἴγθ6 15 {61164, νιοὶ 18 δἰἰδομοά ἰο (δ6 τοοίδ 



(Βα. ἵν. 18. 10ὅ 

[δεῖ ὈυτῪ {Πογλβοῖναβ 'π (ἢ 6 φαγί. ὙΠῖ8 σΟΠ ΑΪΠ8 8. σ67Ὴ)ι, ἡ ὨἸΟἢ τν.ἢ}] ἀραὶῃ 
ΒΡΓΟΟΪ ὕρ ; ΘΟΠΡ. ἈΞ Ἰὴ 188. 6: 18, δἀπὰ σϑὺλ ἴῃ 188. 11:1, στ! οἢ Ῥτθ- 

βοηὶ (Π6 Β8π16 1468. --- 77:6 ολαΐπ ΟΥ̓ ἴγοπ απὰ ὄγαξδδ, ἴο Ὀ6 ραΐ τουπά {86 
{ΓαΠκ, βθθῖηβ ἀρδὶσιθὰ [0 ἤγθβοσνθ 1{ ΠΌσΩ δεΐηρ' Ορεῃθα ΟΥ̓ ογδοκοὰ ἈὉΥ͂ 

56 Ὦφαιϊ οὗἩ [06 80υη, 80 85 ἰ0 Δαπκὶΐ τηοϊδίυτα νυν ϊ]οἢ νου] σοὶ ᾿. ΤΏΘΣΘ 

οουϊά "6 πο ποϑᾶ οὗ οδμαϊηΐησ [6 ἰγυηῖς ἴο 86 φασί ἰῇ ΟΥΘΓ ἴο βθουγα ἵξ, 

ἴον (Π6 τοοῖβ τηδάθ 10 ββὶ {πΠ6γ6. 10 ποῖ υπάογβίδηά {Π|18, ΣΏΟΓΘΟΥ ΟΣ, 88 

ΒΥπδο  σίηρ [Π6 ομαϊπΐησ οὗ ΝΕΡΌ ΔαΠΘΖΖΑΓ 85 ἃ ταδάταδη, Ὀὰΐ ΤΩ ΟΓΟΙΪΥ͂ 
858 ἃ (ΟΚ6ὴ οὗ (86 σδγὸ ψ ἢ ν᾿ ὨΙ ἢ (Π6 σέγηι οὗ (6 ἴγεα ψουϊὰ Ὀ6 ργεβογνϑᾶ, 

ποῖ τ Πϑίδπάϊησ ἴΠ6 ἀδβίγυςοη οἵ 411 θοϑ! 65. ὅδα [Π6 Ἰηἰογργοίδιοῃ ἴῃ 
γ8. 20 ---28, --- ΝΕ, διωρῆιν οὗἨ πιο; βοπιθ αἰ Ποη8 ἩφογαϊΖα ΕΓ, 

ὙΤῚ ΠΡ ΣΙΝ . --τ ΝΒ, ΘΠΊΡἢ. ΟΥ̓͂ Ἴ2. -- 5:2, 566 1,6χ. ὑπάον Ηοῦ. 550. 

-- χη, Εὖ. ΠῸΡρ66], ἢ 186 Ὁ ἴῃ ὈΝ ἰγαηβροβοᾶ δηᾶ σβαηρθὰ ἴο Ὁ, 

810. ὅ, Ὁ. Α οορίουϑ Ὀοάσνηρ, ΟΥ (48 νγν6 540} δαίλίπρ ιοτίΐ ἄδισ, ἰθ πδία- 
ΓΑΙ πιοδηΐ ἤ6ΓΘ ; (τ ψμαὶ νοῦ »ίμπσίηρ ἱπίο ἐλα ἄδιο ταθδῃ  ---- ΣΤ. 

ΘΙ Ρἢ. ΟΥ̓ δε. --- 7115 ρογίίοη δλαϊΐ δε ἀπιοηφ (δα λέγδασε, εἴς. ; ἤθγα (86 
ἩΤΙΟΥ ΤὌΓΒΑΚΘΒ Π15 δυτδοὶ, γ]Ζ. {μ6 τοοί-ἐγμηΐ, πὰ Βρθακβ Δρργορτίδιθὶ Υ 
οηἶγ οὗ ἐμδὲ νι ϊοῖ (6 δυταῦο] γαργθϑθηίβ, νἱΖ. [6 ραγβοη οἵ Νϑρυοβδά- 
ΠΟΖΖΆΓ, Ὑ᾽Ὧο, ἀστὴν ἢ͵5 ΤΩ Π 688, νν88 ἰ0 δε ὕροη [86 Βοσῦαρθδ οὔ [Π 6 6], 
- ΠΌΤ, ἱ βυβὲ, ἤτοι [86 ταί Υ ἀμυ808] ρτουπα-ἔοττα 5ΤΙ, ὃ 28. ἃ. 2. 
Το ἀἰἴδγεπος Ὀθίνθεη ὩΣ δπὰ μι  " ἴ8, (πδὲ ([Π6 ΑΓ [6 Τ᾽ τλθδη8 γγεδῆ, 

σγεόῃ, σγοιοΐπ ἀεγδαφο, τ 116 (ἢ.6 ἔοτΠο. ἀδϑὶριδίθβ [Π6 ροηοσὶς 1468. 

(13) Ηἰ5 μεδσὶ 8881} Ὀ6 ομδηρεά ίγτοτι [τ δὶ οἵ] τηθῦ, δ (6 Βεδγὶ οὗ ἃ θεβϑὶ βμαὶὶ 

νε ρίνθη ἴο Βἷπι, δῃᾷ βεύθῃ {ἰπ|68 δ[}8}} ρᾷ88 οὐὸσ Ἀΐῃι. 

Ϊπ οἰοσ νογάβ, μ6 8}}4]} 1056 ἢ 18 τ πη βυτηρδί 68, δὰ δοαυΐγα (Π086 

οὔτδα Ὀγαϊο8. Βαϊ {Ππ6γῸ 18 ἀἰνθγβι ιν διαοηρ οὐ ἴς8, ἰῃ 1Π6 Θχρ δηδίίοῃ 

οὔ (6 σαι οἶδυβα οὐ ἴ6 νογβθό. (ἀθϑοηΐυβ, Βοβοϑημη., ποῦ, θ 6 ὙΥ οἰίο, 

δΔηά ΟἰοΓΒ, (8 Κ6 1 ἴῃ δὲτθϑδὲ 19, ἴῃ ἃ ργίναξίἝυε Β6ῃη86, (ΤΥ οἷν 18 ἔγαυθηΐ 

ἴη Ηοῦτγον), δῃὰ ρῖνϑ {Π|6 τηϑδηΐηρ (ἢ: 27|185 ἀεατί δλαϊ δὲ ολαπφοά ὕγοηι 

ἰλαί ιολίοὐ ἐπ λιηπαη, 1. 6. ἴτοσα Ὀοΐηρ (6 μϑαγὶ οἵ ἃ ζῶϑη. 1ωζθηρογκα Θ0ῃ- 
ἰοπά5, (μαὶ 10:6 ΟΠἸῪ ρτδιατηδίϊοαὶ βθηβα οὗἨ νι ΐοὴ [Π6 ΡὮΓΆΒΘ 18 ρΓΟΡΟΙΪΥ 

ΒΌΒΟΘρΡΙ Ὁ]6, 18 (Π18, νἱΖ. δὲ ἀδαγί ελαἷ δὲ οδαπσεά ισὐῖίς ἦδ 6 αν ὕοπι πιδη, 

ἷ, 6.  ῃθη ΠΟ ἰ8 ἀγίνϑη ἰηίο οχὶϊο ἀπηοηρ (Π6 ὈδαβίβΌ Βυΐῦ δ μβουρὶ Π6 ἷ8 
ΤΟΥ οοηδάσης ἴῃ ([ΐ8 ΡΘΟΌΪαν νίον οὗἨ (Π6 ρδ88δρθ, ἰὺ 866 18 ἰο ἢδΥΘ 

βοιῃοίΐησ οὗ ἰΠ6 ὕστερον πρότερον ἴπ ἰδ; ἴον ([μ6 Κίῃρβ οἴδηρε οὗ ποσί 
ἮΔ9 {Π6 οσοαείοῃ οὗ 8 Ἠδεἰηρ ἴγοταῃ (Π6 δροάεβ οἵ τηδῃ, ποὶ δη δνυϑηῖ (δαί 

[ο]οννεὰ δῇδι δ βδὰ ροῆβ ᾶνγαᾶαῦ. δὶ 68, ἤγοτῃ [6 υϑᾶρα οὗἉ 1Π18 Ὀοοῖκ, 
[88 νοῦ δετὸ, δϑϑοοίαίθα πὴ 19., Πα8 Δρργορυίδίθ!Υ 1Π6 τπηρδηΐησ ἀἶνογ- 

δι: μιῖί αὖ, αἰ 6456, ηνιατὰ. οορ. Πδη. 7: 8, 7,19, 28, 24. ὙΥὙο πυϊριΐ 

ἰδογείογα τῊ 11} ἐγαῃβὶδία (μ08: Οὖν δ᾽ ἀξυογδιηι δὲ αὖ ἔσιαπο. Τὰ (δ 
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ψογβίοη δου, { αν δχργοββοὰ ἴἢ6 ἢτγβὲ οἴδυβθ ἰδ: "ὦ λεατγέ εὐλαὶ ὗς 
εδαπσεά ἤγοηε [ἰμαὶ οἵ] πιεπ ; δηὰ 1 οδῇ ἰᾶνθ ἢὸ ἀουδί, (μδὲ [6 ΟΠ] άθθ 
ῬὮΓΆΒΘ 8 6]]Πριἰς8], ΟΥ ταί μ6ὺ Ὀγδοδυ]ορίοδὶ, ἴῃ τυ Ι ἢ (48 οϊο πεῖ πη68 ἰη 188 
Ἡοῦγαν) ἃ τεροίοη οὗ ἔπ ργθοθαϊηρ πουῃ 15 ἱπηρ] 164, ΑΙ Πουρ ἢ τοί 6ὁχ- 

Ργεβϑθά. 1 δᾶνο βυ ϑιΠπτυϊοα (ἢ 6 ργοποισπ ἴον ᾿ι. ΤῊΘ βεοοηὰ οἰδιδα τηΔ (68 
[Π6 6688 ἔδ8 φίνθηῃ δ] ιορϑίμον οἷθασ. [1ῃ δ ϑϑπϑλὲ, [Π6 νον6]8 ὈοΙοηρ ἰο 

186 οσὶ δε ῶϑϑὲ , Ὀυὺ {π6 ΘΙ ΠΙΌΒ βῆοννβ ἃ ποί ᾿ρτοθϑὉ]6 ἩΘΡγαϊχίπρ ἴοστω, 
8Δηα ἰ8 ἰο ὈΘ τοϑδά δὲν 5 ) 85 8160 ἴῃ ν. 14. Ὑ εἰ δῖποο νβ. 22, 80, βυρροτί [86 
Θετὶ ϑγα, ἰΐ 'δ ρογβαρβ οὐ πορστ ΡΠ ΟΔΠῪ ᾿ΓΘίδγΘ]6. --- ἡ, Εἰαϊ. Ῥ 86] οὗ 

" 9, 8 ρίατ. νἱϊμουΐ ἃ δυδ)εοῖ, δηά {Πποτοίογθ ἴο 06 ἰγβηβίαιθα “αδδίυεΐῳ, 
8 49. 8. ὁ. --- ΞπΣ, ΕῸϊ. ΠΠρ6Α] οἵ πὶ; ἴοσ (86 6πἀ-6υ}}]80]6 3.5 11-- 866 

Ρ. 49. 2. --- Ἰ35.., Ρ]. οὗἁἨ 32. ἡ Βίοῃ βίιονβ 166} (ὉΥ (86 Π)ρἢ.) ἴο ὑδ 8 

ἀογίναίθ οὗ ΤῚΣ, ἐο σοπεριιίθ, τειιπιδογ, εἰς. ἘΜ ΥτΩΟ]ορ ΘΑ Π]γ, τΒ6η, δ που ]ὰ 

8661} ἰο τϑϑῃ ἃ οοπιριίεαά οὐ ἀοβηρα ἰἴγηα ΟΥ δεαδο. Οὐ. Β. Μ|ΊοδΒεοΙ 18, 
668., Βοβθημ)., Ποῦ, 16 8., δπαἃ ὨΘΑΓΪγ 4}} {π6 οΥ Ἶς8 ἀρστοο, {π8ϊ γέ 
δ (Π6 ρῥγοῦδὉ]6 ταθϑδηΐηρ; [ῸΓ ἰη 7: 2ὅ, (απ 80 ἽΣ "Ὁ, ἃ ΕΚἰπάγρα ἴοσα ἴῃ 

12: 7), δηὰ 1 Αροο. 12: 14, (818 τηδϑηϊης 18 αυ}6 οατίδϊη ἢ ΘΟ Ρ. ΕΘ 

γε. 20, 22, 29, νυθτθ ὙῚ ἰ8 Θοῃπϑοιθὰ Ὑγ 11} ὈΣΤῚ, (0 ρα88 ὁη. ΟΥ̓ οῦεγ. Βυὶ 

Ἡδνοτγηΐοὶς οοτηπηθηίδ [8 οα ΥΥΣΏΘΥ, γ᾿ ἢο ἴῃ μὲβ ΗΘ Ὁ.1,6Χ. 54γ8 : “ Τοῖς 
Ρὰ8 ρτορ. ἀεβηϊίυπι, μΐης ἀππι [8]. 11, ἀδίηἂθ σοηογαίίμι [7] ἐεηηρι" 
ΤὨ6 ΟΠ ΠΊΘΏ(8 8.6 Ποπίδϊηθα ἴῃ [πΠ6 ἜΧοϊδιηδίίοη δηὰ ἱπίογγοραίϊοη ροϊηίδβ, 
πῆ ΐο Ηᾶν. ἢ88 ἱπβοσίθα. Αἴἶον 4}}, Βα 18 οὐ] σοὰ ἰο εοποβάδ τπδὲὶ β0Π}0 
ἀρ ῇηδὉ]6 βθαβοὴ ΟΥ {π26 18 τηδϑηΐ ; ΟὨΪΥ Π6 58 γ8, {Π8| “118 ταυεῖ 6 50Π18 

αεἰγοϊοσίοαὶ ροτὶοα. Βιυιΐ 48 Νου ΟΠ Π6ΖΖΆΓ 8 ποὶ (Π6 οτσἴη 8] Βρϑακοῦ 

μογθ, Ὀυΐ ΟὨΪΥ ηϑἸδίθδ [88 νογὰβ οὔ (πῸ ναί μ ον ἢ ΣΩΟγθου 6 Γ, εἴποις ὙἹΣ ἰδ 
ΘΙβναγο διηρουθα ἰη [818 Ὀοοὶς ῥἰαίμΥ [ῸΓ [86 οομητηοη ψϑανῦ; δηὰ 
βῖποθ ὕβ8ῦο ἴ9 ποίη ἰπ [6 οοηίοχί ποτ {παι ροΐπίβ Ὁ8 ἰο δὴ αδίτοίοσίοαἱ 

Ῥοσῖοα, οὐ ΘΔ 0168 υ8 ἴο ἀδίοστοΐηα ἡ δὶ 1ἰ 18; 1 ἀο ποὶ ᾿6]}] 866 ΒΟΥ τ 

ὉΤΘ ἴο δυοία [6 οοποϊυδίοη οὗ (Ὁ. Β, ΜΙΊοΝ 6118 δὰ δὸ δου οἱμοῦ Ηθ- 
Ὀγαἰϑίϑ. ---τ ἈΠ 2, Οὐο ἀΐηι ΟΥ Ὡοηπ λέηι, ἰῃ6 ῥγθρ. 5 σοπνδγίηρ (δ6 
δαἀ)υποὶ ποϊΐοη οὐὗὨ βοιμϑί βίης νν Ὡς 18 διεγαάφηδοπια οὐ ἰγοιιδίορδοηιθ. Τἰδὶ 

[δ6 πυταῦϑγ δουθῆ, ἴῃ 118 0886, ἰδ ἴο Ὀ6 ἐἰεγαζίῳ ἀπὰ ποὶ ἢρυγαιν οὶ υἢ- 
ἀοτγβίοοά, βθϑῖλβ {86 ζΏογο σοῦ ὈΪ6, Ὀδοδυβο (6 πδίυγο οὐ ἴΠπ6 σᾶδα ἐδ ΕΙ 

δά πλῖι8 οὗ ἃ ᾿Ἰ16 γα] οοηϑίγυοίίοη. Ὁ μαίονον ἀπο {168 οὐν ρτγδεθης ἰδεῖ οὗ 
ἰδίογίοαὶ Κπον]θᾶρθ ΤΏΔΥ (ΠΓΟῪ ἱπ [Π6 ΨΥ οὗ Ἔχρίδἰπίηρ [Π6 τηδεῖογ, 1; 
οδηποί 8] 16 Ὁ {π6 ρἰδίῃ δηά οὗτίοιιβ οχθβθεῖβ οὐ οὺῦ ἰοχί. (Τῇ εϑο ἀϊβῆευϊ- 
[168 νηῖ}} θ6 σδην 8864, δἱ [8 οἷοδο οὗ ἴῃ: ργεϑϑηῦ ομαρίοτ). ΤῊ δἰϊοτορί, 

τοΒ 6 ΌΥ ΤΏΔΩΥ οὗ (Π6 δηοίθηϊ ΕΔ Π6Γ8, ἰο ἰθβθθη {86 ρΡοσὶοά οἵ ϑαυθῇ γεᾶγδ 
ΟΥ̓ δἀοριΐηρ [π6 Ῥογβίδη τπηοᾶθ οὗ σουπίϊηρ γοδσβ ὈΥ {πεῖν ΒΑ ΕΥΘΑΤΙΥ 
ἔϑδβίβ, Δῃ 80 τω κίηρ δὶχ τῃοπίῃϑ δαυδὶ ἴο 8 15, βίδπαάβ αἰγθοῖ ΟΡ" 

Ῥοβϑά ἰο 7: 26 δπὰ 12:7. ΤΠη6 ρῆσγαβο ὮΣΙ 51, ἴῃ Ἐπί. 1: 18, ολδβίδ 

ΠΡ 
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Ὧ0 ᾿ἰσρῆϊ σὴ {π6 ΟΧΡΓΟββίοη ὈΘίΌΤΘ 8, δίησα 1ΐ ΒρΡ0]168 ἰοὸ ροἐσαΐ {ἰηιο8 
8η4 ,ϑιαίε-οσοιγγοηοοδ, (7υδὶ ἃ8 Ἧ6 ΘΙΏΡΙΟΥ ἴΠ6 νΟΓ ἐΐπηοδ [ῸΓ ἃ 1Κ6 ρυτ- 
Ῥο86), δηά ποὶ ἴο ἀθβηδά ρογίοαβ οἵ {πὴ 6 ὈΓΌΡΕΟΓ; 80 ὑπαὶ Μὰ Πανθ ΠῸ 
ῬΑΓΑ οἱ ἴον (μ6 Βθῆ86 γα ἀοίδπαθα ὈΥ̓ Ηδνογηίοκ. 

(14) Βν α ἀδοϊϑίοῃ οὔ ἰπ6 ὟΝ δίς γε '8 (6 ἀθογθο, Δπὰ ἃ σοτητηδηᾶ οὔ ἴπ6 ποῖν Οπ68 
ὶς (ῃ6 τὶ τεσαίγοά, ἰπ οτὰον τῃδὴ (6 ᾿ἰνΐ προ πα Ὺ κπονν τη δι τὸ τηοϑὶ ΗΐΒῈ ᾿5 τυ ]ο Ὁ 

οὐογ ἴῃς Κίηχάοπι οὗ τηοπ, δη ρίνοιἢ 11 τἴὸ ΠΟΙ ΒΟΟν ΕΓ Π6 ρ΄οδδθα, δῃὰ δβειιοῖἢ ὉΡ 

ΟΥ̓ΟΓ ἰξ τῃ6 ἢ] ὁδὶ οὗ τηδῃ. 

Ηεγο ἀρηΐη 18 πηυσἷ ΘΟΠΙΓΟΥΘΙΒΥ. [Ὃ5Β}8}} ποῖ ἀδίβιϊ 1, Ὀυϊ δ ΩΡΙΥ͂ 
διδίθ 186 στουπάβ Οὗ ΤΩΥ οὐ δχερεδῖίβ. Ὑμαὶ Γ51ὼλ (οοηδβί. 8.) πλθ 8 αἷδ- 

εἰδίοπ, ἰΒθ γα οδῃ Ὁ6 Π0 τΌΟπι ἴἰο ἀουδί, ᾿παϑηλυ ἢ 88 (Π6 τοοῖ 8 “Π, 11. 

δέζατε, τΑοΊΔΡἢ. ἀδσεγηεγο. ΤΠ6 ψνοσγὰ 59, [η΄ {Π18 6856 τηοδῃδ ἐή6 (Ὀτι» 

εἱϊΐ ο (δὲ εσαίεἦογε, 8 νἱον οα Ὀγ (δ 6 Κίηρ; 1. 6. {πὶ5 Κίηρ᾽ το δίθβ ἰῃ6 ἄθογθθ 
οἵ Ηρδνθῃ ἴῃ ἰδηρυαρο δοοογάβηϊ υνἱἢ}} δἷβ οὐνῃ νον οἵ ἰὩδοϊοῦγ. Τδθ 

ΑἸδθαβραπάθ ἡ γὸ (6 δβϑοοίαί δ δῃὰ σους] ]ογ5 οὗ Οτγπιυζά, ᾿}Ὸ ἰη- 
ἀδθὰ ννῶϑ ΟἿΪΥ ργέριμιδ ἑη6Υ ραγόδ, ἴῃ Δ δι μῃδίϊς βθη86. Τὸ ἴμθῖ ἰδ 6 
δείυδὶ ρονθγητηθηὶ οὗ ἰπ6 νου] ν᾿ 88 σοπη 64. ΤΠΘΥ 816 {86 οὐογδέογϑ, 
(ι6 Ἰσαίςλεγε. ΓὮ πιοϑϑθηρογ, δἰ βουσί ΟὨΪγ οη6 οὗ ἱμε (ν. 10), θζὼ- 

Ρίογβ ἢ 6 υμ! θα δι μουν οἵ 4}} ἴῃ 116 ργθβθηϊ οΆ86, 1 ΟΓάΘΓ [0 βίγθηρίῃθη 
δἰ8 ἀξοϊαγδιίοη. ---- ὩΔΏΒ, ἄδογδθ, 866 ἔζτα 4:17. ΤῊΪ8 18 οὔβ υπἀουδίρα 

86η86 οὗἩἨἍ 1[)|86 ΨΟΓὰ ; δηά οηθ, ΤΠ ΟΓΘΟΥΘΓ, ἡΥ ΠΙΟἢ 18 ΔΙ οροί ΒῈΓ ΒΡρτορτγίδίθ 
δεγο. --- ὙΞΝῸ,, οοηιπιαπα, ἴγοτα ἴΠ6 νγ6}} ΚΟ 8658 οὐὨἨ Ἴϑιξ, 0 601. 

ππαπά, ἴῃ 16 ΟΒ4]4. ἀϊα] 6αῖ. ---- ἡ Πρ, [6 δᾶ πλ6 ΠΘΓΕ ἃ8 ἴῃ ν. 10, ὙΠῚ ΣΣ, 

ΟΥΪγ ταὶ [ἢ6 Ρ]. 18 ἤοΓΘ υ.866, ᾿ῃ ΟΠ ΟΣ 1 {ἰἸ6 ΡΓθοθάϊης 109. 

7Τλε ἠοίψ Οπκες ὅτὰ ἴῃ6 Ὑ δίοῃμθσβ, γν ἢοβα ὑπι64 σουηοὶϊ ἤανο ἀδίοσπηθὰ 

οη 186 Βυτη!  ἰδιίοη οἵ ΝΟυς ΒΘ ἀΠΕΖΖΆΓ. ---- ΠΡ Ὁ, ΘΙΏΡἢ. οὗ κοι, τεφιῖ- 

εἰἰΐοη, ἀεηβαπα, τοίεγτιηρ, 88 1 Δρργθ θη, ἰο {Π6 ργϑοδάϊηρ οοπημιαπὰ 

ἄἰνθη ἴῃ ν. 11, ἴὸ σμέ ἄἀοιση (δε ἰγόε, εἴς. ΤῊ ἀδοϊαγαίίοη ἤθσα ἴδ, (μδὶ {86 

Ὑ00]6 δθπίθηςε οἵ Βυπ]ϊδιῖοπ, ψν μ1οἷ μ8α θάθη ῥτοοςαἰπηθὰ ὈῪ (ἢ8 ὍΣ, 

ὁ, 6. ἃ βίη) ε τοαίοδεν (ν. 10), 18. ἃ πιαίϊοεγ ἀθογεϑὰ δηὰ ἤχεᾶ ὑροη ἰπ [δ6 
οουπα}] οὗἩ μδᾶνθη. ---- ὙἼ 3 ἽΣ » {|| τονε ἐλ εἰτοιιπιδίατοθ ΟΥ πιαίίον' ἰλαΐ, 
ΒΙΓΟΠΡῸΓ ἈΠ ΤΏΟΓΕ ΡοΓὶ ρἢγαβιὶς [ἘΠ ὙἹΣ ἴῃ ν. 22, δυΐϊ ἴῃ βυϊδδίαδποα {86 
ἔΔ[6 -α μη ἐλαί; ιιπίτϊ. 1 τηΔΠΏΘΓ 1ϊ ΓΕΒΘΙΏ]68 [Π6 ὙπΌΞΡΤΌΣ, ν Αἰ ἢ 
Ἧὲ [Αν6 ΔΙΓΕΔΑΥ͂ 80 οἴνθη πηθὶ ν"] 1}. --- ἸΣ πη, Επὶ. οὔ Στὴ, 8 6. 6. 2. --- 
ΡΝ, 0]. ΘΙΏΡ. οὗἨ ὙΠ, ἐλ6 ἐϊυΐπο, Τταθϑ 8 πιθπ ἴῃ ρΌΠΕΓΑΙ, ΟΥ 81} Πγ6ῃ. 
Ἶνἰβ Ἄχργεβϑθα ψϑηθγ δ! ]}ν Παγο, Αἰ ΒΟΌΡἢ ἃ Βρθοΐαὶ] ἀρρ]οαΐοη ἴο Νοθυ- 
οἰδάποζΖαν 18 ἱπιδηἀεα ; ἔ0Γ 80 Παπῖθὶ ρρ] 168 10 ἴῃ {|| 5606]: ---- ὉσΣΩ, 
8). ἴογῃ;, ἐπαοισεά ιστίὴ ἀογνεΐπϊοπ, ἱ. 6. τ ]6Γ. ---- πο Σ 5, ΟΟΓΙ ΤΙΣ ΣΡ, ΘΙΏΡΉ. 
οἱ ϑ, βεθ οἡ 8: 20. --- δε δὲ) 85 ἰῃ ν. 18, --- ΠΙΣΤῊΝ, δ ΕΣ, Εαϊ. Ῥοδὶ οὗ 
Ἰ), ἴοτ δυβὶ, Ρ. ὅ8. ἔεπι. 1, ἴμ6 π θδίηρ ἔξπι. ἃπὰ τι πὸ (8566 ῬΆΓ. οἢ 
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Ρ. 84), δηὰ τοίεσσίπρ ἴο γῆ. ΤΏ οἴδηρα οὗ νονγαἷβ Β6Γ6 (-- ἴῸγ --}) 
ΒΕΘ.η8 ἰο ἀδρβθῃά οὐ 86 αυϊί. ΠΠ.--- ΕῸΣ ὈΛΣΝ ΒΦ, 88. ἱπαϊοδιίηρ ἐλδ 
ἰοισεεὶ 9 πιέη, 866 ὃ ὅ8. 2. --- ΠΣ, (186 σόνγε]β ὈΘοηρ ἴο 186 Θετὶ πῖϑς, 

ὙἘ1Οἢ ρίνο8 8 δία. ἔοσῃ δηα βυχ, σΟΠΙΓΒΓΥ ἰο υϑ8ρ6 ἰῃ Τορδγα (ο (8 

Ῥτγαροϑβϑιοη, νυ σἢ ν1ἢ ἃ δυ δ. ἢΔ8 ἃ »έμτγ. ἴογτη, ὃ 88. 2. ὅ. 1ι βῃου]ὰ Ὀ6 

πτϊἰθῃ ἡπλὸ 9 ὙΥΠΙΟΝ 18. ἃ σοπίΓδοίίοη οὗ δεῖ :, 566 Ῥὰγ. 2, ρ. 8ὅ. 1π τιΐ8 
Ἰαβὶ οἰδιβα 4]8ὸ [16 βϑῃεπηθῃϊ 18 σθηθτὶς, μοὶ δεϊηρ Δρρ]ϊοὰ ἱπαϊνίυ }]γ, 

Ὀυΐ ᾿πίοπάρά ἰο βοῦν (ῃδὶ (ἀοὰ οδῃ οἰθνδαίθ ἰο ἀοηιηΐοη ἴΠ6 ἰοτνοδὶ οὗ π ἢ 
88 6] 8 186 δἰ μαοβί, 5ο ἰμδῖ (1}} δῃηα δητἶγα ρον Γ ἀπα ἀομϊηϊοη Ὀοϊοηρ; 
(ο Βίηι, δηὰ ἠοΐ ἴο ΡΟΣΙΒΏΪΠΒ᾽ ΠΊΘῊ. 

(15) ΤὨϊΐδ 15. τὰς ἄγοι Ποῖ 1 Κίς ΝΟΌυΟΠ Δ ποχζαῦ αν ; δηὰ ἀο τῃου. Βο]16- 
ΒΏΔΖΖΑΥ, ἀοοίασγα 1116 ἱπιογργοϊδιίοη, Ὀεοδακο {1 4}} 16 τ ’56 τη ἢ οὗ ΣΩῪ Κἰπράοχῃ 816 

ποῖ αὐΐα ἴο Κα ΚΠΟΝῚ ἴο Τὴ6 ἴῃς ἰηιοΥργοί αἴϊοη ; ὑὕὰῖ (ΠΟ δτὶ 8016, Τὸν 186 ρ᾽τῖϊ οὗ 
δα ΠΟΙΥ ψοάϑ 8 'π τῆ 6α. 

προς [86 ΘΙ ΒΙΌ δου θ6 γοδᾶ, νι ἰοἢ [πῃ 8 Θεογὶ δ88 μβδηροὰ ἰο {Π6 

ΤΟΓΟ υϑ08] 57) ὙΠΠΏΟαΪ ΔΏΥ͂ ὨΘΟΘΒΒΙΥ ; ΘΟΠΊρΡ. 2 Ρ6ΓΒ. βίῃ. πη856. ἰῃ [86 

Ῥτγαεῖ. οἵ Ῥβϑδὶ δπὰ Αρὶιεὶ, Ῥὰαγ. ρ. 44, σῇϊοῖ πανο ἃ ᾿᾿Κα δηάΐηρ ἴῃ τη ΐβ 
Ῥόσβοη. --- Ἴξκ,, πΠῚ απηοίβ ἴπ ρϑι186. ---- 1153», Ῥασί. ρ]. --- ὍΣΟΣ ἩἼΤΙΡ., 
Τηξ, ἢ βυ δ᾽ Ρ. ὅθ. 6. Τῆς ερίτίϊ οὗ ἰλο λοὶψ φοάϑ, εἰς., ϑῆονβ ἰῃαἰ Νεῦυ- 

σμδάμοΖΆν Γοίδὶ 8 ἢΪ8 συβίοιηΓΥ αἰοίίοη ᾿π Βροακὶηρ οὗἉ δ ραγίου Ὀεϊηρβ. 

(16) Το Ὁδπίοϊ, τνῆοθο παπὶο 15 ΒΟ] [ΟΠ Δ ΖΖΆΓ. νὰ 5. δ ΠΙΟΚΘῚ Ί ἢ δϑίοη βῃτηοηῖ, 

ἴογ ἃ πηοπηοηῖ, δηὰ ἷ8 [Ποὺ }}18 ρ!ταιοὰ Πΐπι ; 110 Κη πη ογοα δηὰ εοἰὰ : 1,εἴ ποῖ 

1ῃς ἀτοαπὶ ἀηᾷ {πὸ ἱπίογρτγοίατίοπ ἀρίταιο {66 ΒΟ ΟΜ ΧΖΑΣ δηβποτοα οὐμὶ δαά τὺ 

1ῖιμο ἀγοδῃ Ὀς ἴο ἴΠ056 ὙΠῸ πατο {Π0 6, πᾷ 116 πη ΟΥ τοιϑιον οὗ 11 τὸ {ΠῚ} 6 ΟΠΟ 168. 

Τῇ τορϑιοη οὔ [6 πη οὗ 6] Θβ μα ζζασ, νν ἰ οἷ 18 Π6 γα τηϑθ ὈΥῪ [86 
Κίηρ, δοοογἀβ ἢ 8 ἀδβογὶρίϊοη οὗἨἁ ΤῬδη16] ἴῃ ν. ὅ. δθουα. --τ ἘΈ ΤῸΝ, 
ΤΙΠροαὶ οἵ ὈΞ, 8. 14. 1. 1, φογγεβροπάϊηρ ψ ἢ τ[π6 ΗΠ ροαὶ οὗ {116 Ηδεδ. 
ἔγομι νϑτῦβ ΣΦ. ΕῸΓ (Π6 Θχοῆδησο οὗ τὸ πὰ τι, 866 8 10. ὅ. δ. ΕῸτ {Π6 Εχϑί 

ΒΥ]]Δ0]6 ψ 11 ϑοσλοῖ, βθ6 8 12. 1. ὄὅ, σοπιρ. ὃ 2ὅ. 2. 1 8. ϑυγίαβῃ. --- 

πστ, ρτορ. δη ἰηίθηδῖνα ἴογη), ὃ 28. δ. ὕ, {πὸ ΠιρΉ. ἢ, θοίηρ; ομα 64 ἴῃ τῆς 5, 
οὗ οουτδ ἴπ6 ργθοραϊηρ νονγεὶ 18 ργοϊοηρσθα. ᾿Γ]Θ ΘρΡ}.. ἴΌγπι 15 προσ. 

ἈΒ ΝΣ τη Δῃ8 ἰ0 ἰοοΐ, 8ο 18 ἀογίναϊβ πιθδῃ8 α ἰοοῖ, α φίαποο οἵ ἐλὲ δέ, 
ἐδε (στ τις ΟΥ̓ απ ὀνὸ ; πὰ δοοογαϊΠρ)Υ, 1 αν τοπάρσγοα 11 φηοηιεηΐ. 

Ουν Επρ 5 νϑγβίοη ἤθγα (λοῖ) ηνἱβίαοβ {Π6 ἴτὰθ 86η86 οὗ [Π6 ψογὰ, 
Δηα {18 βίδι68 ψαΐ Β66Π18 ἴ0 [6 ΥΘΓΥ ἱπηρΓΟ 016. ---- ΝΠ τες οὐσ Επρ- 

ἸΙ5ἢ ᾿ηάοῦ, ἀγίϊοϊα α ; δηά οἴη 80 ἴῃ (Ἰα]ά. ἀπά ἴῃ 116 Ἰαίος Ποῦτγον. --- 

ἜΣ (γα ψό-δ-ἦ1), Ὁ]. βυΒὲ οὗ γ553. ΤἸνδ τοοί ΠΣ Ἠδ8 ἴῸΓ 118 168ά- 
ἴῃ 56η86, (0 αἰεξδῖτε, ιοἱϊὶ, ιοϊδὶ, ριγροβο; Ὁυϊ ἃ Βοςοπάθ ΓΥ 86 Π86 ἈΡρΟΒΙΒ 

Ῥἰαΐη]ν ἰο ὃ6 (παὶ οὔ ἐλίπζήησ, το βεοίίοη, εοφτίαίίοτ. ἙνἸὰ ΠΕ] ἀοεῖγο οὐ τοὶ 
σοῦ ἃ 06. ἱπαρρτγοργίδία ἰῇ οὐ ἰοχί. --- πβϑτιβη, Εὐΐϊ, Ῥδδὶ ἢ} αυβὲ 
Ἐν βυβι, 866 Ρ. ὅ8. θη). 1. --- Κα 9, ΝΠ} νον 6}8 ἴοσ [86 Θοτὶ ὑποθϑ, 
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1. 6. [86 Θοτὶ βάορία ἴπΠ0 ουΠἘκ ἴοσττα τ ϊο οἷ ΟΟΟΌΤΒ ἐπ [86 δ6α06] οὗ [86 
γογβα; ψἢϊ]6 τ1Π6 ΚΟΙΒΙΌΒ τοϊδίπβ ἴδ δοβοϊυϊθ ϑιρῃ. ἴοσγηι, τ δῖοι 18 
Θ4ΠΔΙΪΥ νγ6]]. --- ἽΝ ΤΏ, ΘΟΠΙΓΑΟΙ [ὉΓ ἽΝ, 8. ρδγι οἱ ρία] ἔτοπὶ 10, τοαδῆ- 
ἱῃρ τῖν ἰογτά. Α ταδγρίηδὶ γοδαΐηρ Ὀ48 υ8 τσὶ! 510, δὰ [86 γοῦγ6}8 ἴῃ 
(δ ἰοχὶ Ὀθεϊοησ ἴο (18 ἰαί [6 Γ ἴοσταο. Βαϊ {[Π6 διμδηδαίίοη, ΑἸ Βουρ ἢ [δϑβὶ- 
Ὁ]6, 18 πηδαν 8806, βίης [86 ἀτορρίηρ; οὗ 186 ὃὲ οὈδοῦΓα8 [ἢ 6 οἰ γτη οἱ ΡΥ. 

-- το ΌΝ, Ρ]. Ῥαγί. ργεβ. ὙΠ Ρ]. βυβδ, ἔροτη πϑτῦ ; [ὉΓ βυβῆ, Ρ. 85. Ῥαγ. 2.9 
-- ΣΡ, Ρ]. οὗ 9 Ὑὑ721}} 0 ΠΣ 
ΤΠ δϑοηϊδῃγηεηὶ οὗὨ Ταηϊοὶ, (ποὶ ἴον δῇ λοι, τ οἷ νου] πανα τθῆ- 

ἀεγεὰ ΝεθυσβδάηοΖΖα ΤΕΥῪ ἱτηραί!οηΐ, Ὀυϊ [ῸΓ ἃ πιοπιθηῖ), νν88 δου ἀ ΠΥ 
(Π|Ὸ ΤΕ 580}} οὗ δ!8 Θοηϑοϊ 8} 688, 88 ΒΟΟῺ 858 (86 ἀγοίτη 88 [Ὁ}}Υ τοϊδι α, οὗὨ 
186 ἰηϊεγργοίδίίοη τ ΠΙΟὮ τηυδὶ Ὀ6 σίνοη ἴο ἴ. Η8 σοπηρ[αἴβδηςο, Κἰπᾶ 
{δεοἰϊην, δηὰ ἤάδ!γ ἴο [86 ἰγυϊ, ἀγὸ δα} οοηβρίουοιβ ἴῃ Ηἷ8 ΘΗΒΊΝΟΓ. 
Οομν Ἰεὰ [πὶ ἴο 88, (τ αὶ αἱ ([Π6 τηογηεπί ἢ6 ὑπἀουθίθαϊγ ἴ611) : Ζεΐ 
ἐλὲ ἄνεαηι δὲ ἰο ἰλοδε ἰλαὶ λαίο (ἦτε, εἴς. 1 ϑγταρδίην ἴον ἰδ Κίπρ ψο μα 
Ὀεδίονϑα 80 πυυοΐ ΠοθοΓ δηὰ Κἰπάποββ ὑροῦ ἢΐπὶ, 88 ἃ ὙΘΤῪ ὨδίυΓαὶ δηᾶ 
οοττηοηἀδῦ]6 ἔδοϊησ. ΥὙΠδὲ ἢ ΙΏΘΔΠ8 ἴο δΔΥ, ΓΑΥ Ὧδ (8 ἜΧργϑεβϑὰ: 

4] πουϊ]ὰ (Παὶ ναὶ {Π|8 ἀγεδη πα] οδίθδ, ταῖρι (8]} Γαί μου ρου γοῦγ 6ἢ6- 
τοῖθδ ἴθ οὔ γουγβοῖ ἢ" ΤῬὍδα Κίηρ, οἡ δῖ8 ρατγί 18 Κἰὶπὰ δηὰ οοπαἀδεοθηά- 

'π. Ηδ ϑῃοούυγαρεδ 818 16 8π4 ἰγεπη]} Πρ ΤᾺ ΠΙ βίο ἴοὸ ΡῸ οἡ σὴ ἢ (Π6 
ἰηϊογργοίδιοη δϑοὶρηθα ἰο Βίτα, Ὀ6 ᾿ἱ νὴ ῆδὶ 11 ὭΔΥ. Ηδ δβυπ) πο Ποα Γ6δ0- 
Ἰυιΐοη ἰο σὶνθ βυςσῖ ἃ σοπητηδηά, συ ὴ δεν ἢ ΒΑ (ἢ 6 αρί᾿διϊοη οὗ ΠΏ 16], 

πῃ δη (86 παγγαίίοη οὗ (16 ἀγεᾶπι μα Ὀδεη οοτηρ]ειοα, Του Ὀ11688 ἰῃ6 ον. 

ἴΏΟΓ οχρογίθηςα οὗ ΝΕΌυΘΒἀΏΘΖΣΖΆΑΓΙ, 88 ἰο (6 Ῥτορἢοίϊο ΡΟΣ οὗ Πϑζδηϊοὶ, 
τπιυδὲὶ ἢδν6 Ἰηδρίγοα ἷτα πὶ τοϑροοὶ ἴον [86 Πη8Π ; δῃηὰ ἤδῃοθ 818 Ἰδηϊοηξ 

ἰγοδίτηθης οὗ ὨΪπ). 
8 

(17) Ἂς ἰο 16 ἴσος ποῖ τποὰ δανοῦῖ, το Ὀοοδτὴθ τοδί, πὰ πάχοὰ ταὶ ν, 

δο {μι 15 Βεϊχί[ιὶ τοδο δα τὸ ἴῃ Ὠθανθηβ, δηὰ ἴῃς δἰ σἣϊ οὗ 11 ἴο 8}} τῆς βδιιῇ ; 

1 δνὸ τοδὰθ (8:6 ΕἸρ  ἸΒἢ σορείτγυοσίίου οὗ {Π6 δοπίθηςθ ἴο δοοοσὰ ν| ἢ 
186 ΟΒαϊάβθ. δῦϑτς ἰ8 δρβοίοἱδ, απὰ “1 ΓΙΒῚ "Ἴ 15 ΤΏΘΤΕ δρϑοϊβοδιίοη οὗ 
Ραγιϊουϊδγβ Ὀοϊοησίης ἰο ἴἰ, ̓ . 6. ἜΧοζθ 8] Δρροβὶ ἴοπ, τ ἢϊοἢ 8 σοι! πυρὰ 
ἰΒγουσῇ [86 γοπδίηἀθγ οὗ [6 νϑῦϑε, δηὰ αἷβὸ (Ὡγουρἢ ν. 18. --- ΞΟ", 06- 

πἴὶ, αἀνοηϊί, οαπιίο, τοαοδεά, Τὶ Ὰ8 ἃ. 71. ἴοττω, τι ἰοἢν πα ϊολίδβ {Παὶ [86 

Ἱ δὲ (1:6 θερβίπηίηρ οὗ ἐπ οἰαιδο ἰ6 οομαϊοηαὶ, νἱζ. ἐλαί, δο ἐλαί, ὃ 44. 4. 

-τ ἘΠΑΤΤΤΙ, 866 ΟΠ Υ΄ 8. 

(18) Απὰ ἰὼ ΤΟΪ ρϑ νγδϑ βοοάϊγ, 1:5 γαῖ: δουπάδηις, δπὰ ἰοοὰ ἴοῦ δ]} τγὰϑ ὕρο ἰι; 
ατίαν ἰς ἀπτοῖι ἰδ δδϑεὶ οὗ το δοϊά, δηὰ δπισης ἰἐ5 Ὀσαρὴδ 156 Ὀἱρὰδ οἵ 0 αἷς ἰουπὰ 

ἰοάκίης ; 

4 ΙῈ τὸ ΟΟΡΥ͂ οἵ (0 ατγδιηπι. Ὑπΐοι ἐ6 Ὀεΐονα ταα, ἴῃς ἢ".- Β0 7. ἐ πίδοαὶ ἴθ 
τυνοὶ (.,}1 τὐδεῖ εὔσαλά ὃὈο τα ρρ)ἱοά. 

10 
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866 ν. 9 Δθον6. --- ἼΒΡΙ. ἰὴ 1Π6 Εὐΐ. ἀπά Ὁ 95 ἘΠ. ἔδπι. ρ]. (ὍΘ Σ Ὁ6- 
ἴηρ; οὔ τΠ6 σοτηπιοη 56 Πα 6Γ) Βθοῖὴ ἰο ὃ6 υδβοά Π|Κ6 ([Π6 Ηδεῦγον Εἴτα, ο 
ἀοδίρηδία δοίΐοη Παθίτυδὶ, '. 6. (ΠΥ ΔΓΘ Γθ8] δηρογγεοίε. 

(19) που δὶ πο.Ὸ Κίπσ, πο παπὶ ὈδοοΙη στολὶ δηα Ἰναχοα τι ΐρσὮΥ, δηὰ τῆν βτοαίπεεα 
ιδῖῃ ἰπογοαβοα δηᾶ γοδοῃοᾶ τὸ ἴῃ 6 ποανθη8, δηὰ {Π Υ ἀοπιἱηΐοη ἴο 1Π6 ὁπ οὗἉ 186 φασιν. 

ἼΠ6 δροάοβὶβ οἵ [86 βεπίϑθῃςθ, ψνῃ!] ἢ ὈΘρῚπΒ Πὰν. 17 δηὰ δοαρτίβοα 

ν. 18, Ὀερσὶπβ τ} [18 νΈΓβ6. ---- 3, ογὶ ὉΞῚ, 8 Ροββίδ]68 Ὀὰϊ ποί 

δ08] οΥἸ Βοσταρἢγ. Τῆι ἰσυθ ἴοστῃ 15 [Π6 ΘΙ ΒΙΌ ἢ, τ ΕΙΘἢ βμου]ὰ 6 νεῖ. 

ἴδ η 5. --- ὩΡΒΏ, 2 ρθγβ. οὗ ὩΡΏ.. -- ὍΞ, 8. ἴδῃ. οὗὨἁ ἐι3. -- Ὁ, 
ϑ ἴίοπ). Ῥ6δ], ἴογῦ Ὁ, ἰ. 6. Ῥεβὶ 84 ἴεπι. 18 ροϊῃίθ 80 88 ἴο ςοστεβρουὰ 
πὶ ([Π6 ἐπάϊηρ᾽ οὗ [Π6 βαπι6 ρδύϑοῃ ἰπ 4}} {π6Ὸ6 ἀογίυνεά οσοη)ισαίΐοτς ; 566 
ἴῃ Ῥαγ. Ρ. 72. ΤΠ Οὐ επίαὶ οουγί- 8 }]6 18. βδυβιοίθμεγ ανϊάθης ἴῃ (δἷ8 
γΟΓΒ6, 88 οἴση δἰβεῖνῃοσο. ἘΔΙ  ᾺΪ]η6 85 ἰὸ {π6 ἴσα ἐπ Πδηῖοὶ αϊὰ ποὶ 

Τααυΐγα μΐπι ἴο Ὀγθᾶκ ἰμγου ἢ 4}} (Π6 ἀδυ8] ἔογπιδ οὗ οουτίαβυ, δ ἴο (86 
ΤΩΒΏΠΟΓ Οὗ σου σαί ης ἰΐ. 

(20) πὰ ἐπὶ τῃ6 Κίηρ 534» ἃ δου, ονοπ ἃ Ηοὶγ Οπο, ἀοϑθοδηάίπρ ἤγοτῃ ἤσδυεπ, 
Ὦο βδίἃ: Ουϊ ἄονη ἴῃ ἴγοο δηᾶ ἀδβίγου ἰΐ ; γαῖ Ιοανο ἴῃ τοοῖ-ἴτυηκ ἱπ ἴῃ6 οαστῶ, 
δηὰ νὶτἢ δ ἐπαίη οἵ ἱγοὴ δῃὰ Ὀγηβ88, διηοῃς ἰδ τοηἄοῦ Ππογδαχα οὗ {π6 βοϊεὶ ; δηὰ νἱεὰ 

186 ἀονν οἵ ἰιδδνϑη 58}8}} 1 ὕ6 Ὀδιῃοά, ἀπὰ νυ τπ6 Ὀοαβὶ οὗ τῃ6 δΒο]ὰ 5}}8}} Ὀ6 ἷ8 ροῦ- 
ἰοῦ, ἀπ} σον θη τἰπ|ὸ8 8}4}} ρα 85 Οὐ οΥ Νἷπι. 

8366 οἡ ν8. 12, 18 δῦονο. --- π, Ῥαγί. ὶ 12. 1. 6. --- “λοι, Ῥβοὶ 

1πηρογ. νὴ ϑυβ᾽, Ρ. 84. Ῥαγ. 2. Τα ἰαβὲ οἴδιιβα ἔὌγβαίκϑ ἴμ6 βυταθοὶ, δοὰ 
ἰηἰτοάμσοαβ ὑπ 6 ρϑσβοῃ βἰρηϊβοα ὉΥ ἴΐ; 866 ου ν. 12. 

(21) Τΐβ ἰ8 τὴ6 ἱπιοτρτγεϊδιίίοη, Ο Κίπηρ ; δῃά 11 ἃ ἄσοτδο οὗ τῆς τηοεὶ Ηρ, πηϊο ἢ 
οοπι δ ἸΡΟΏ ΤΥ ἰογὰ (πο Κίηρ. 

Φ 

Οορ. ἴῃ ν. 14, ἔον {π6 Ἰαηράδρθ. --- ΠΩ, 866 ἴῃ ν. 19, --- ἜΣ ἼῸ., 88 
πῃ ν. 16. - Τὴ Τλδη 6} Β πιουϊἢ {Π1|Ὲ ἄδογεα 18 ΠῸ ᾿οηρΓ Π8]16ἀ 4 ἄθογθο οὗ 
1:86 τοαίοδεγε, Ὀὰὶ οὗἩἨ 1[Π6 πιοδί ἀϊσὰ σοά. Ἐναοΐ ΡΑΓΙΥ γοργοβϑηΐδ {πὸ πιδὺ- 
ἴ6γ, ἰῃ ἃ ΤΏΘΠΠΕΡ ὙΓΙΘἢ δοοογὰβ τ] ἢΪ8 οὐνη (ΒΘΟΪΟΡΥ. 

(22) Του 8])11ϊ Ὀ6 ἀτίνου [τῸπὶ τη θη, δὰ Ὑ1{} [ἢ 6 Ὀοδϑὶ οὗἩ [86 δε]ὰ 8081] ὕ6 τὴ Υ 

ἀπο! Πρ, δηὰ πογῦαραο 51184}} τΠῸῪ σῖτα (ἢδ6 ἴογ [οοα 88 ἴπε οχϑῃ, δπὰ νυνὶ τ 6 ἀον οὗ 

Ὠδανο 5}}8}} {ΠῸ6 } ὈαΙ 6 τ(ἢδο; δηὰ βεύθη {{π|68 8}}} ῬΡ885 οὐεῖ ἴΠ66, πηι} τοῦ βμαῖὶξ 
Κποῦν ἴπδὲ [Ὡς τηοδὶ Η ρἢ 18 τοῦ ονον ἴΠ6 Κἰπράοπι οὗὨ Ὠιθῃ, δηὰ χίνϑι ἰδ τὸ τ βοπ- 

ΒΟΟΥ͂ΟΓ ἢ6 ΠΠΔῪ ΡΪ]6886. 

ὯΡ, Αοο. -α Ἰὼ στ πουϊ δὴν Νόοπι., δηὰ ᾿βογεΐοσο ἰο Ὀ6 τεπἀδσοᾶ 
»αεεϊυεῖν, 88 ἴῃ [6 νϑγβίοη. 111. 7λεν δλαϊϊ ἀγῖνε ἐλοθ αἰσαῳ, ἃὶ 49. 8. ὃ. ---- 

ΒΓ, 866 οῃ 2: 20. --- ΠΥ ΤῸ, ἀοτῖν. οὐ “Ἀπ, 18 βυβα --- ΡΠ ἾΩ, 1. 6. 

ἤξκε [16 μογθαμο) οὕ ἐλ οχδη ; 866 Υ. 18, ΒΕΓ ἰδ ἃ |{Κ6 611} ρ68]8 δίς 
ἰοΣ 18. --- ἩΏΣΩΣ, 86] Ευϊ. ; ὙΤΙΣΧΌ, ρ]. Ῥασγί. ὕ01} τιϊδοῦὶ ἃ βυθ)δοῖ, 
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δηὰ ᾿πογοίοσο (ΠΘῪ ταϊζἢὶ 6 τοπάογοα »αβείνεῖῳ 88 ἴη [86 γδβί ρασί οὔ [86 
γεοῖβο. Βυὶΐϊ ἴῃ 1686 ᾿α8ι 63865, ΟἿ ἰάϊομλ ἄοοβ ποὶ ἕογυϊ ἃ ἃ 1ἰἴογαὶ γοῦ- 

βίοη πὴ δη ᾿πάθβηϊ 6 Νοιηϊμβιὶνα. --- ΕΙΣΣΤ, 866 ΟἹ Υ΄ 14. 

(233) Απὰ τ δὲ τΠ6Υ σοτητηαηάεοᾷ ἰο ἰοὶ δἴοης [ἢ 6 τοοῖ- τι πκ οὗἁὨ (6 ἴτοο, (ἢν Κὶπῷ- 
ἄοιῃ 8. 691 40} 195Πη6 ἃ ἴῸγ (Π66. ἔγοτῃ τἢ6 εἰἶπηα σῇ θη ἴπου δὶς πον πὶ τ 6 Ηδδνθη8 

Ὀδατ τῦ]6. 

ΣΌΣ, 861). ἔδπλ. οὐὁἨ ὉΡὉ. --- “Ἴ, Κ6 ζει, 18 οἤθῃ υβρα ἴῃ σεϑρθοὶ (ο ἃ 

Ῥοϊηϊ οὗἉ ἐϊπιδετεισθη.--- Ἰοὺ, τυ 6 ἀογεοίίυέ ἴῃ 186 ἤπα] 8} ]6, 11 ---- 
ἴον 1 ---. κδαυεπς αο γιυιΐδ Ἔχργοββοβ ἴμ6 ἀοτηϊηΐοη οὗ (6 Οοὐἀδποδά, 

δηά ἰβ 8 ρῬἤγαβθ πούθογα υ866 ἴη {πΠ6 Ο. Ταβί., ἐχεθρί ἰῃ (18 Βοοῖκ ; δυξ 

ἴη ἴπο Ν, Ταβῖ., απᾶ διηοης (6 ΒΔΌΡΙΠε, ἰδ 18 ΘΓ σοητοη. ὅδὸ ἴῃ (ἢ6 
ΠΟΔΊ ΠΩ ὙΥΙΘΥΒ. [10 ΒΘ6ΙῺ8 0 ὍΘ ΘΙ ΡΙΟΥΘα ΡΑΓΙΪΥ ἰῃ δοςοιηπγοάδιίίοη ἴο 

ἴη6 ΟΒαϊάδε ἀϊοϊϊοη, 6. 5. ἐλε εσαίεδετε, λο λοίψ Οπεδ, εἴς. Τὶ τηυδὶ "6 τὸ- 
βατάθα 88 ὈΓΔΟ Υ]ΟΡῪ ἤ6ΓΘ, δηὰ 848 θοίῃσ δαυϊναϊθηῖ ἰο ἐλ λδαυοηΐῳ οισετξ. 
Ιη 186 πιουϊἢ οὗ Παηίϑὶ, νγὰ σϑπποὶ τερδγὰ ἴἰ 45 ἀθϑὶρηθα ἰὸ β σῃ!ν πυρδὶ 

ἰι τιὶρῶϊ ἀο ἴῃ (π6 τοουϊἢ οὗὨ ἃ δαγξὶ, γνδο νου] Ἐπ ρ]ου ἰἰ ἰπ ἃ Κιπὰ οὗ 

ἸΕΓΑῚ ΜΓ ΑΥ. 

(34) Υ̓ Βοεγείοσγο, Ο Κίηρ, Ἰοῖ πη Ὺ σου 56] δοοῖῃ ροοά ἴοὸ ἴπ66, ἀπ 850 ὕγθδκ οἱ τὴν ἰπ 

Ὅτ γἱ ΘΟ Ό5Π655, δηα τΠπἰπ6 ἰηἰαυΐο8 ὈῪ σοπιραϑβϑίου ἴο [6 αἰ] οϊοά, ᾿ἢ ρεγῆαρ8 1Π 6 τὸ 
ΤΩΔΥῪ ὕὉδ ἃ ΡγοϊΪοηρδιίοη οὗἁ ΠΥ ῬΓΟΒΡΟΓΙΥ. 

"29, ΒυΒῈ δ. οΥ̓ "59. οοιδεῖ, --- ἼΟΣ, πο 186 Οοτὶ Ὑσοηρὶγ 

οἰδησεθ ἴο 23. [{ 18 βίγοῃρεν ἴδῃ 5 β'ρ}ὶ νου]ὰ Ὀ6 Παγῳ ἱ. 6. ἱΐ 
ΘΟΏγΥΟΥΘ ἴδε ἰάθ8 οἵ 8 ΒίΓοΠρῈΓ ἱπιργθβϑίοῃ Ὡροη [Π6 Κίηρ᾽Β πιὰ (μη 
που] ἀοδἰζηδίο. --- ΩΤ, βίηρ. ἢ δυβὲ οὗὁἁὨ ὍΤΙ, ἃ ἀογίναία οὐὗἁ δ 0 

εἴη. --- ἼΣΟΙΣ Ὁ]. δι θῇ. οταρῆ., ἴῸΓ [Π6 ΤΏΟΓΘ πούτδὶ ἼΣΟΣ ; πὶ [Π6 ἴοτ- 

τον, Ὁ ΜΠ ἃ ΠΑρῃ. ἢ. ἴον 1ἰ δίδηαβ ἴῃ Ἰΐδα οὔ 6 Ὁ ἴῃ [Π6 Ἰαιῖοῦ; Ὀυΐϊ [818 

ἀἰτ ΓΒΕ 18 πΘΓ ΪῪ οὐ βορταρηϊο. ὙῊΘ δἰπρ. 8 δ}, ἔδιι. (ϑοπιηθι  Πη68 
ττὶ τ Π δ 515}; [86 0]. δῦϑ. νουἹὰ 06 159, 1". ρεγυεγδι(ἐ68. ---- ἹγυῸ Ιηΐ, 
ΠΟΠῚΪ ΠΑΘΟΘΏ8 ΟΥἁἨ Ἰ2Π. --- 125, ἴῃ Ῥϑῦβθ, ρ]. Ῥαγί. Ῥὲεὶὶ οὗ γὸϑ, ". 91. 

Ῥαγ. ΥἹΙ. --- πὶ, δ ὑ Ῥενδαρε; Ἵοὰρ. εἰ ἄρα ἴῃ Αςίβ 8: 22. --- 
- πτῖρ (06 δυδ, βίδα οὐὗὨ πλοῦ, 11π ἰγαπφιεν, δα είν, ἀπ 50 ργοερετίίῳ, 
845 ἰγαῃαἰδίο ἃ αῦονθ.0 ΜϑΗΥ ογ 08 Τοηον ΠΡ ΧὩ ὈΥ αἶηιδ ον ἰπάηεϑ ; 
ψιἰο ἢ 56 η56 ἱπἀοοα (ἢ6 ποτὰ ἢ858 διηοηρ (Π6 Ἴ ΔΙπιυ 189 δηά (ἢ 6 ΕΔΌΒΙ ΠΕ, 

δηὰ 4160 ἴῃ [86 ϑαζηδγίίδῃ. (Ἕσεβ. (ἴῃ [.6Χ.) 30 ἰγϑῃβὶβίθβ ἰΐ, ἰὴ (Π6 ργοβϑηῖ 

ἐ856. ἴη Ηϑοῦ. 1: βοπηοι 68 τηθϑηβ ἐξδογαϊίίν, ζίπαάτποδε ; Ὀυὶ ἰη (6 ἰπ- 

βίδποα ὈδίΌΓα 08, ἐξ δἴβ 8 88 ἴπ6 ὀρροδῖίθ οἵ ὭΣΤ, Ἡ ΠΙΟΒ ἀ065 ποῖ τηθδῃ 

αταγίςε ΟΥ ταρῖπε, Ὀυϊ 18 ΤΏΟΤΕ ραποσὶς. 1 δπᾶγα ρσίνϑη ἱἰἴ, ἰπογθίογα, 8ῃ 
δρρτοργίδίε πηθδηΐϊηρ ἰῃ (6 νϑυβίοη 8ῦον. 

ΤὨΟ δὶ οὗ ψῇἢδὶ ΠΔΏ16] Β6Υ8 ἰη {Π18 γ 686, ἰ8, {παι δἰ πουρὰ 116 Βθη- 

ἴϑῆοε οὗ οἰναϑιἰϑοιηθης 888 σΌη6 ἔοτγίἢ, 811}} ἃ Βρθθάυ δηά ἱπογουρὰ γερϑηῖ- 
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8Π06 8πη4 οὔδηρο οὗ οοηάποῖ Δ Ροθδρθ ἀνοσγὶ 0. ὙΠ} (Π6 ΗἩδῦγενΒ 
ἱπ σοπογαὶ ἢ6 ταϊρῶϊ τνν6}} Ὀ6] να πὶ (8. ΤΏ ἰῃγοαιρηϊηρ οὗ ϑοπδῇ ἰο 
{Π6 Νίπονῖοβ 88 δνογίεα, δοπδὴ 8:10. ΗζοκῖδΒ ργθάϊοιοὰ ἀδϑιἢ τὰ8 
Δνογίοα ΌΥ ῥγάγον, 2 Κὶ. 20:1-ὃ. 8566 ἃ [0]] ἀδοϊαγδαίοῃ οὐ βυς ἢ ἃ ὑγίη- 
εἶρῖα ἴῃ [μὲ ἀϊνὶπ6 ρονθγηπγθηΐ, ἴῃ ὅ6γ. 18: 7, 8; δῃηὰ [86 Π|Κ δἰβθύῃογε, 

ἴῃ ἃ ψδυοίυ οὗ ψαγ8. ζ6η16], ὙΠ [8 ἀ6 6 Ρ ΒΥΤΩΡΘΙΩΥ ἴοσ 86 Κίηρ, 

ΟΡΘΠ8 Ὀσίογο πὶπὶ ἃ ρΡγΓΟΌΔὉ]6 ν᾿ ΔῪ οὗ Ἔβδοᾶρα ἴγοϊῃ [ἢ 6 {πγοδί θηΐηρβ, οὗ ν Βὶο ἢ 
[6 Δα Ὀδοη (86 πηράϊυτῃ οὗ σοπηπιυηϊοδίίοη. 11 δ6 6 πι8 ἴο τ26 ΠΟΤ ἰἰ88 
ῬΓΟΌΔΌΪ6, (Παὶ ὈΥ ἼΘΣΣ 6 τη68Π8 ἴο ἀδβίρῃδία ἴΠ6 σαρτϊοουβ δηὰ ἰγτγϑη- 

«"ἰοα] Ὀδμανίουγ οὗ ΝΕ ΔΘ ΖΖΆΓ ΟἹ ΞΟΠ 6 ΟΟΟΔΒΊ0Π8, Ῥ 6 ἢ6 [6]] 1πίο 

ἃ ΤΆΒΟ ; ρΟΓΠΔΡ5 8180 ἴο γθηλϊ πα δὶπὶ οὐ [86 ἤδανυ δηα (Π δὶ ργεβορα οἡ 4]} 
16 σαρέϊνο8. γῃοτὰ δα μ8ἀ ἰδ Ἰηἴο 6χῖϊθ. Ἀδη οὶ ΠΟ ΘΥ̓ΘΓ 4068 ποί ΠΆΙΩ8 
186 ον ἴῃ ρμαγι οααγ; ἴοσ Β6 τιϊρῆῦ ἀρργθ θη (πδὶ ἴΠ6 Κίηρ νου ]α ἀθοπὶ 

μΐπὶ 56 ἢ 8}} ΟΥΓ ραγίϊ8], 15 ἢ βου] ΟΡΘΪΥ ρῥ]οδα {6} οαυβδθ. 8111}, (δὶ 
ἸῺ αβ[ιοίθαι,͵ ορμτοδεεά, δα τοίδγεπος ἴῃ ἢ18 οὐ πληα ἰἴο 1Π6 σαϑ6 οὗ ᾿ΐδ 
ὈΠΙΔΡΡΥ ΤΟΙ ΤΥ 6 η, Β66ΠῚ8 αυἶἱ6 Ργοῦαθ]8. 11 88 ἃ ἀβεὰ "οι οὗ θ6- 

πο ΐθποα Ὡπα οὗἁ ρϑβίγίοιἰβπὶ, ἰο δἰἰθπιρὶ ἴὸ βδοΐθῃ [Π6 Κὶπρ᾿Β ταϊπὰ ἴῃ τα- 
Βρθοί ἰο 84}} ο ψ6γθ δγαΪν ἀθαὶὶ ὈγΥ. 

(25) Τα ὙΠοῖ6 σαπλο ὑροη ΝΕ οἢδάηοζζασ ἴδ Κίηρ. 

ἘΣ Ὁ, ΘΩΡΪ. πα Ηεῦ. Ῥϑπ, {λδ τολοῖδ. 
9. 2ὅ.---80 πασγγαίο ἴῃ ἴπ6 ἐλέγαὶ ρϑύβοῃ ; βϑαιηπρὶν 68 1 (Π6 Ὑσὶίος 

δ πη56}} δὰ Ὀτοϊζθη ἴῃ ἀροη {Ππ6 σουγβα οὗ (δ Κη ρ᾽5 ῥργοασϊδιηδίϊοῃ ὈΥ Ὠΐ5 

οὕ ὨδΓΓαῖνο. 1 ηροσκο δηᾷ οΟἰμοσβ βοοῦδ6 (Π6 ἩΤΙΟΡ ΒΟσο οὗ ἰογροῖ- 
ἔπρ πιθοῦ; ἀπά, δου 4 ροσὶοα οἵἉ δἱ]εροὰ δῦβοποο οὔ μπχϊηά, (ἢῸΥ ἀθ- 
ΒΟΡῚ 6 ὨΠῺ 88 ΤΟμ Ωρ ἰο 115 ΓΕ ΘΟ] ΘΟ ΙΟ. ἀρπὶη ἴῃ νυ. 81, δη4 [ῃθἢ δ ογ- 
ἵηρ, 88 αὖ (Π6 ουϊδοῖ, (6 Κἶγδί ρϑῦϑοῆ. 1,Θρουκα Π88 ἃ ΥΘΓΥῪ ἰοπα βοίϑ ἰὸ 

δηΐοτγοθ (δ 8 νἱοῦν, δἀογηοα Μ 11 Πἷ8 υδυ8] (12). Ηᾶνετη. δηά Ἡδεαρβίοηθ., 

ἴῃ αἸδγθην ναγ8, δὰ βθαἀ]οῦ ΒΥ οηἀοανογεα ἰο εἶδαν (86 Ραββδρα ἴῃ αι68- 
οη ἴγοια {6 αἰϊοσοα αἰ ἤου γ ; δορά ἀρζαϊηϑὶ (θσὰ Β18 σθιηδγκβ σα ἀϊ- 
τοοίθὰ. Α βἰπιρὶα βοϊυξίου, ἱπά θα, (ΠΥ ἀο ποὶ βθοῖῃ ἴο βᾶνα ἰβ) θη ὑροῦ. 
1 1168, 88 1 Δρργεῃβηᾷ (16 τηδίίθσ, ἰὴ ἴννο (ὨΐηρΒ, υἱΖ. (1) 1π 86 ἔπθαυ θη. Υ 
10} τυ ἰοῖν 166 ΟΥθηία 8 ἀγθ τνοηΐ ἰὸ οἴδηρο ρογδοῶβ, πο σα [86 8126 
πα! νυλ)] 15 ἀροίκθη οὖ ; 6. δ. ἔγοιῃ (ἰὸ γί ρϑγβοὴ ἰο {δι8 ἐλέγά, Ῥτονυ. 8: 
17 (Κει 08), “.1]ονο ἐμθῶλ γ8ο ἰονα λον" [π|6]; Φυάρ. 16:18 (ει 10}, 

« })6}}14}}.. . . βαιά : Οοιβα ἀμ ῦ πονν, ἰοῦ μ6 [ϑϑιῃϑοη] 88 (014 8 ψ᾿ΠοΪ6 
δοδτὶ ἴο μετ᾽ [10 πι6]; 1 Καὶ. 1: 88, “Ἴ ΒΕ Κἰπρ βαϊὰ ἴο ἱβδπι: ΤΆΚο Μὰ 

γοὺ {116 ἐογνϑδηίβ οἵ γοὺγ πηϑϑίοτ᾽ []. 6. οὗ τπλ6]; Εδί. 8: 8, “Απὰ μα Κίον 

βαϊὰ.... Ὑτγιία γα . . « ἴπ [ΓΠ6 πϑιλβ οἵ (ἢ6 ΚΙ πρ᾽ []. 6. ἴἢ ὮΥ πβ8)6]. 80 
δἰδο ἴῃ 1ε8, 44: 24 βοη. 42: 24; οορ. Φοῦ 12: 4. 18: 27, 28..(. ΤῈδ ||Κ6 
Θχοϊιλησα ὑαίναοη ἰῃ6 24 δηὰ ϑ8α ρθιϑοηβ ͵8 811} τῶογε ἐγεαυθηῖ. Βαϊ, 
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(2) Το ἰδπογ οὗ παγταίίοη ἰοο κα 88 ἵ [86 Κίηρ, ἴῃ ἢ͵8 ργοοϊατηδίίοη, ἀϊὰ 
ποὶ ἱπἰ6ηἀ ἴο ῥγαβϑηΐ ἢ 56] 889 τοίδἰ πἰηρ' [ἢ6 88Π|6 ΓΆΠΚ δηα βίδηθίηρ, 

ἀυτίησ [ὶ8 τηδηΐδ, (ἢαὶ ἢ 6 ΔΒΒΌΤΩ68 ΘΥΘΓῪ  ΒΕΓΘ 6186. Ηδ ΠΑΡΓαῖθβ οοσυΓ- 
ΓΘΏσο5 ὙΠ ΊΟΣ Ὀεΐδ] Ὠΐπη, 88 ἢὯ6 ψου]ά (ο86 νυ οἢ Ταβρθοίθα ἃ (μἰτὰ ρδὺ- 
580η. 80 Μδυγεγ; δῃὰ 8β0, (ἴογ [Π6 γτϑάβοη ἢγβί σίνθη δῦονϑ), βοβϑῃπῦ]- 

Ι6σ. [ἢ διμοτγῖ, {π|8 8016 τηδίίθν, τ ἰοῦ Τδηρογκα τ 0148 ἱπίο ἃ 558 06 
1Πλ᾽ ν1}} ἕδνοῦ (Π6 ἰαίθ οοτηροϑβιϊίοη οὗ [86 ὕΟΟΚ, τῆν μ᾽ 6}1} Ὁ6 δοποϊυάοά ἴῃ 

1:6 πογὰβ οὔ Μαδυγοῦ: “ Οὗγα ποοοβδί(αίδηι, 1, ΏροτκΘ ποη σοσθπὶ, βοά 
βου ρίοτοιῃ βαὶ ΟὈἸ ίαπι, ϊο Ἰοαυΐ εχ δι τηδί. Ὑ 6 οδηποῖ, ἰπἀθϑα, ΘΟ ρΒ ΓΘ 
1}15 σ856 ὙΠ (ἢδὲ οὗἩἨἁ Νίοδα68 ἴῃ (6 Ῥαπίδίουςἑ, οΥ οὗὮἨ Οδϑδαγ ἴῃ ἢΐθ (ο- 

τη ὨἰΔΓΙ68, (80 ΕἸ Ρ]ΟΥ {(Π6 ἐλέγα ρβγβοη), Ὀδοδι86 δδοῖ οὐ [Π}6ΠῈ ΘΠ ΡΙΟΥΒ 
[818 ροσεοη σοηδίαπίϊψ. Τὶ 5 [86 ολαπφο, ἴῃ [818 ς886, ἔγοπι [116 "γδί ρβύϑοῃ 
ἴο ἴδ6 ἰλέγα, ἴῃ ἰῃ6 βδηθ ἀΐβοουγβο, ΜΙ ΟὮ ογοδίθβ οι Ὀασγαββιηθηί. Βυϊΐ 

88 (88 σδΏρῈ ΟΥ 086 οὗ (ἢ (γα ρογβοὴ ἷ8 βί σον ᾿ἰτη θὰ ἰο {μ6 Βἰβίουυ 
οὔ {86 Κιίπρ᾽β δοίυ] τῃδάῃεβ8, ἰὺ πνουὰ βαθῶὶ ἴὸ δα {μ6 οἰδοὶ οἵ ἀεδέση, δηὰ 
Ὠοΐ οὗ τηοσα ἐογροι Ὡ]η 688. 

(26) Αἱ τδ6 επά οὗἉ ἵγγοῖνο τηοηιἢ 8, ἣς ὙΓᾺ8 Ὑγαὶ Κὶησ ὩΡΟῚ ἴΠ6 τονδὶ ρϑῖδος οἵ Βδὸν- 
Ιοη. 

ΓΧΡΌ, ἴῃ βοπ Οοάά. ὑχα", τἰ ΚὨΕ]γ, ἱΣ ττθ τηΔΥ )υάσα ἔγουι 1818 1Δι- 

ἰοῦ ἔοστῃ ἴῃ 1: 2, 1ὅ. 2: 42 ; ἴογ (86 (-- ) 18 τη ῦϊθ. ὙΤὨ ἴοστῃ ἴῃ ἰδ 6 
Και τασδὶ, 1 οογτθοί, οοτὴθ ἴσοτα ΓΙ. --- ΩΣ ἼΔΩ, ἐιοοῖσε, ϑ8εὲ6 ῬΑΓ. 

1286. Οἡ ἢ. 102. -- ΚΗΘ ὈΞῪ 9, ΠῚ. ἰροπ ἰλο ραΐαορο οὗ ἰδὲ ζἰησάοηι. 

ΤῊΣ πησδηΐηρ 16 σίνθη ἰὴ [86 νϑυβίοῃ ἄῦονθ. 80 ἰΐ 8 βαϊὰ οὔ Ὠανίὰ, 
2 ὅδ. 11: 2, τιμαὶ “" Βα ἀγοβα ἔγοτῃ οἱ ἷ8 64, δὰ να κοὰ ρου {π6 τοοῦ 

οὔ (6 Βουδβ6 οὗ [6 Κιηρ." ΒοΙἢ ΘΧΡΓΘΒϑΙΟἢΒ ἈΓΘ ΘΑΒΙΪΥ Ἔχρὶαἰποα. ΤῊΡ 
τοοίδ οὗ 6 Πουδ6β ἴῃ ἴῃ6 Εὐδβὶ δγὸ ΐϊαί, ἀπὰ ἀυγίηρ [ῃ6 γΔΥΠῚ τυ Θδῖ μ᾽ 
(ΒΥ αἵ {16 ἔδνοσίία γϑϑοσὶ οὗ [86 ἱπηδο δπίβ, ἀυγίηρ (86 πὶρἢ!- 86, 80η. 
Βαυὶ ΒεΣίβοϊάϊ δὰ 1ϑηροσκο πὰ πεγὸ δρϑίῃ ἰῃ6 τηᾶγκβ οὗ Ἴοτηροϑβιἴοη 
ΒΥ 8 ἔοσγοίζποσ; ἔὉΓ 20 οὔθ, τγ  ἰηρ αὖ ΒΑΌΥ]ΟΙ, 88 [ΒΘ Ὺ ἀν σ, σου ὰ (Πἰπκ 

οὔδαγίηρ τ δὶ ΘΥ̓ΘΓῪ ὈΟΟῪ Κποῦν, ν]Ζ. [Π81 [Π6 ΚΙ Πρ᾽Β ραϊδοθ τσας ἐπ Βαδιυΐοῃ. 

ΟΥ̓ οσυγδα (δ6 υδυδ] (1) 8 δΔρροπάβά ἰὸ ἃ σϑαϊίαὶ οὔ ΗδηρβίθηρογρΒ ἀ6- 
ἴδηςε οὗ [86 ρσαβθ. Βυ 1 τΔῪ ὕδς ἰθανα ἴἰο δϑκ : Ηδὰ ΝδρυςῃδάμθζΖζαγ 
ΟὨΪΥ οπὲ ρμαίδοο ἢ Ηδὰ ἢδ ποί, [|Κ6 411 οὐθηία] Κίηρβ οὗ [Πδἱ {ἴτηθ, ραίδοϑθβ 
ἰη ἀἰδδτγεπί ρ͵δοθθ οὗ μἷ8 ἀοῃλϊηϊοηβ ἢ Αηάὰ ἰ 80, 18 (ἤδγθ δηγίῃΐπρ 808- 
νἱοίουβ ἴῃ 186 δοί, [μηδὲ (ἢ 6 ὙτΊϊοΥ οὗἁὨ [8186 ὈΟΟΚ, ΟΥ ταί ῃεγ, {πὶ Νεθυςμδά- 

Π6ΖΖΘΓ ἴῃ .ΐθ ῥτοοϊδιημδίίοη, βῃου]α ὩδΔΠ16 ΒρΘοΙ ἤΘΔ]]Υ ἴο ἴἢ6 ΡΘΟρΡ]6 οἵὗἁ ἢΐ8 
αηρῖγο {6 Ἔχϑοὶ ρἶδοθ ὙὮΘΓΘ ἢ8 τη ϊβίοσι :Π 6 Οδτη 6 ὉΡΟῺ Β΄πὶ ἢ 

(27) ΤΏ Κίηρ βρδῖο διηὰ βαϊὰ : 18 ποὺ 118 6 βαπιὸ στοαὶ Βαδγίοῃ, ὑν]οἢ 1 ἤδνὸ 

ὈΏΣ: ἔοτ ἃ μδοϊιδίίοη οὗ του Υ, ΟΥ̓ ΤΩ τοὶ ΠΥ ΡΟΟΥ, δηὰ ἴοσ [86 ΠΟΠΟΥ οἵ ΤΟΥ ΡΊΟΥΥ 1 

ΤῸ), Ῥασί, (ὁ σΟΠΗΠΘΉΟΘ ἃ ΑἸΒΟΟΌΣΒΘ ΟΥ ΔἀάΓε88; δραζδ 18 [86 Ὠδαγοϑὶ 
105 



114 Βα». ΤΡ, 37. 

πολ νὰ ανο η ΕἸ Πρ] 19} ῸΓ δυσὶ ἃ οα86. ὙΤδ Κίηρ 18 Βροδκίηρ πιδίη 

Ηἰπιεο] δ, 5δὸ ἐμαὶ νγ6 Ἵδηποὶ ἰγϑπβίδία Ὀγ ααάγοδεοά. ---- ἈΟΤΊ τὰ αὐτή, (ἦέ 
φαηιε, (δε νεγῳ, ὃ 48. θ. ὅ. --- δα; Ἢ, ΘΠΛΡΉ. ἔδιῃ. οὗ 3. --- πες 9... Ἐπ, τολίοῖ. 

- 533. ἄτδῦ β6 8. βίῃρ. ψ 18 βυβὲ Ἐπ, ἔγοι διδῶ. ---- ΤΠΘ μοττμαὶ ἴοστα 
νου ἃ βθο ἴοὸ Ὁ6 Γ53., 666 Ῥθδὶ, μ. 72; διΐ ἴῃ {18 ὁ886 ἴΠ 6 ΔΠΔΊΟΩΥ 
οἵ 1Π6 2ἀ Ρ618. βίῃρ. 15 [Ὁ] πο, ἃ οδβα ΝΟΣ ὙΥΠΟΣ (8118 ἴο ὨοίΪςΘ6. --- 

Ἡ25Ὸ τας ΓΣΡῸ, 8. 8]. 1. --- ΡΌΣ,, ἴῃ βοίαβ Οοϑά. ΠΡῸΣ ((π6 ὑβυα] ἔοστα), 
ἴῃ Οἴοτβ ὩΣ ; 8}} οὗ νυβίοδι δσὰ δον ΔὉ]6 ἴο (μ6 Ομδϊάδα ἰάϊοῃ. 1 

(6 δι αἰ ἰδ οογτθοῖ, {πΠ6 (-- ) 8 ἱπιτηυ δῦ }6, μὰ 80 1ΐ σεπιδὶμβ ἴῃ {86 

οοῃϑβί. βϑίαίθ. Τηΐ8 πογά, Ἰοϊπθὰ πιὰ 9 ῸΠ (ἴῸ. τοῖσλἑ οΥ σῷ εἰτεπσίλ), 
ΘΟΏΨΘΥΒ ἴΠ6 1άθα φίνβη ἰπ [86 νϑγβίοῃ. --- ἽΡῚ», (Οσάὰ. αἱ. Ἴ5, μὲ 

Οδιροίβ ἱπιιημυ 86), ἰῃ 118 ΠΠ ΓΑΙ τηϑϑηΐηνρ, ἀοδιρηιδίοβ τολαΐ ἐδ »τοοΐουξ ; 
ἄοπου ἰδ ἃ ΒΘΟΟΠΟΔΆΓΥ δηὰ ἀετγίναία τησϑηΐϊηρ, θυ ποῖ 8Δὴ υπήγοσθσδῃϊ ΟὨΘ. 
-- τσ, τῶν σίονψ, 1 ἀπαθγβίδηα 88 ρογίδἰ εἰῃρ' ἰο (8.6 δρίοεπάον οἵ Ηἷδ οσσῃ 

οοῃάἰίου, δη4 οὗ 411} τ[Ὠΐηρβ δῦουϊ Ὠΐτη. [ἢ οἴ βοὺ ψογάβ, [6 τρασῃ υᾶα 
Δπα βρ]θηον οὗ [Π6 Βαδυ)]οη δ βισγιοσίυγοϑ νου σοἀουπὰ ἰο (ἢ 6 ΠΟΏΟΓ 
οἵ ΝΕὈυοΒδάηοΖΖΑΣ 0 οτγοοίθα {πο πλ. 

Ταῦ (86 ἸδηρύδροΒΟΓΟ δϑοσι θεά ἰο ΝΕ Θ δάμοΖΖαγ 18 'ῃ ροοᾶ Κοορίης 
ψιῦ (86 δρὶ γι οὐὁἨὨἁ ΟΥθηΐδὶ ἀθβροῖβ ἰἶἶκα ἷπι, [μοτὸ οδὴ ὍΘ ὯῸ αασβϑίίοη ; 
σοιΡ. 88. 10: 18. 14: 18, 14. 86: 18---20, 10 [48 ἱπάδθα Ὀδθῃ βυργροθίοα, 
ἐμαὶ “16 του οὗ [86 ὈΟΟΚ ἤΘΤΟ ὈθῖγδΥΒ ἃ νηί οἵὗἩ Κπονϊθαρο 85 ἴο 7οἱδ, 
ἐῃδϑιθοἢ 89 ΒΑΌΥΪΟΙ Μ͵δϑ θυ} Ἰοης Ὀοίοτα ἰμ6 ἔσῃ οὔ ΝεὺυςΒβδαποσσας. 
ἔι ν'δ8 80, ἰῃ ἴγυιι, Π τὸ θδὴ ὈΥ διέ τλογοὶν (μΠ6 ζουπαϊὶπρ οὗ ἃ οἷ ; ἴον 1ϊ5 
Βγβὶ ον αίῃ χοθβ Ὀδοὶς ἴο [86 πιϊσλίψ λωπίογ, Νιαγοά, ὅδη. 10: 9, 10. (ἴο- 
δ'κ5,) (1ἴη Τ)ιοά. 81ς. 11. 7. 864.), [88 φίνϑῃ ἃ8 ἃ νΟΥῪ Ῥτοϊγδοίοα δοσουηῖ οὗ [{8 
τοδσηϊβοθηΐ βίγυσίαγοθ, δηὰ δϑουῖθθ8 ἴποῖη, Ὑἱ ἢ ΟἾΪΥ οὔθ ἀχοσρίίϊοῃ, (86 
Βαησίηρ ραγάθηβ, ἰδ. ὃὶ 10), ἴο 18 ἑβιαουβ δπὰ {Δ 0]6ὰ Ααδϑυγίδη ϑοπηὶγδηίδ. 
ΤΡ ΠΟΟΥΟΣ ΟΥ ὙΒδίανου 886 ν88, (6 ργοῦδὈ "γ δὶ 886 ἀϊὰ 41} νϊο ἢ Οἰο- 
4188 ἈΒΟΥΙΌΘ6Β ἴ0 ΠΟΥ, ΠΑΥ ΘΥΘῺ [86 ρΡΟΒΒ᾽ ΟΣ γ, 18 ουἱ οὗἉ 4}} αιιθαι]οη ; 88 ΘΥΟΤΥ 
Ἰη 16} Προ πῦ ΓΟΘάΘΥ ΤΊΔῪ ΘΒ. Υ 866 [ῸΓ Ὠἰμη56} Ὁ. τοδάϊησ [86 πατγταίίοη ἴῃ Ὠ]ο- 
ἄογυϑ8. Ὑμαὶ Βαθγίομ, ΒΟΥ ΟΥ, τγ88 ἃ ἰαῦρα οἷἵν Ὀσδίογο ἴΠ6 ἰἴπ)6 οὗἨ Ναῦυ- 
ομδάηοζζαγ, ἴμΠ0ΓῸ σδῃ Ὀ6 πὸ ἀουδὶ. Βυϊ 88 ΒΑ γ]οηΐα μδα ᾿βθοομθ δὴ ἱπαε- 
Ῥεηάδηϊ ρτονῖποθ οσ ἰπηράοιι ΟΗΪΥ 8 ἴδυν γϑϑτβ Ὀθέογο ἴ86 τοῖσι οἵ ΝΟυομβά- 
ΠΟΖΖΆΓ, Ὀογοηὰ 8 αυθδίοῃ {δ6 εἰν οἵ Βαγοι (9610, Ὀοΐοτα (μὶ8 ἰαβὺ ροτιοί, 
ΜΆ8 ΤῸ ΟἾ ἰΠἤδσῖοῦ ὈΟΓ 1π 81Ζ6 δῃἃ δβρίθμοῦ ἴὸ ψἢδὶ 11 Ὀδσαπια ὑπάθν [886 
οεϊατιησ οᾶγα οὗ [18 τι ρ 1681 Κίηρ. ὙΏΘη ΝΟΟυςΒδάποζζασ τοϊυγηοα ἔγομι 
88 ῥγθάδίοσΥ δχροαϊοη ἰηΐο Αβϑὶδ Μίποσ δηὰ Ἐργρῦ, το ἰδάθη ἢ 
800 }18, Βογοβιιβ 88γ8, (δὲ “6 Ὀ1]} [86 ἰθρὶο οὗ Βοἰυ8, ἀμ δἀογηθα οἵμοΣ 
βἰγιιοίατοβ τὶ στοαὺ Ρῥγοίῃ βίου ; πιογθουθυ, (μὲ τὶ οἢ 88 τοι δποϊθηϊ 
πιθ8 ἃ οἰἵγ, 6 τηδάδ αποίλεγ οἰΐψ ὉΥ Ἦϊ8 πιαπίβοθησο, δι αϊησ ἱ ἀπειο ;" 
Βογοβυ8, 88 αυοΐθα ὈΥ Φοβορδυβ, Απίᾳ Χ. 11.1. ὙΥῺ 1818 δοσουηῖ τ 
ΤΑΔΥ ΘΑΒΙΪΥ ΤΘΟΟΠοἾ 6 ψμδὺ Ἡδγοάοίιβ Βα γ8 οὐδ 15 οἰἴγ. ΤΏ Ἰυάρηηδαι ΟΥΕ.Ο. 
ΜΊΠ]ον (ΗΠ δπάρ. ἀον Ασοβδθοὶ. οἴο. 5. 266) βθϑιὴβ ΜΟΥΒΥ οὗἩ οοηβάδησα ἢθσο, 
ἴογ 6 88 Π0 ΟΥΑΙ ΠΑΓῪ οὐἰτὶς : “ 76 ἀθοϊά θα] ῥγοίδν [86 Ὠἰβίογυ οὐ Βοσγοββ, 
ἄγαν ἔγοπι ἴπ6 δτοῖνο [οὔ 6 ἰθιαρ]6 οὗ Β6]}8], ταδβρθοίηρ ἴῃ οτἱρὶπ Οὗ Π.686 
δἰσαοίιγορ, ἰοίῃ6 0166}: Οὐρ 8188 βῃβ ])λοάοτυβ, τ] ἢ χοδὲ ἴὰ ρασίοι (μ ρορυ- 
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͵δσ δρροι δου {(δεπεύγαηι δον 8) ἴον 81} (86 τοδὶ τροσκε οὔτδο Εδοι." ὝΒθα 
οὖν ᾿οχὺ ΔΡΡ]166 ἴδε νοσὺ Σ9 5 ἴο γι μδὺ 88 ἀοπθ Ὀγ ΝϑΌπΟΒδαῃοΖζασ, [88 ποσὰ 
ἐδ ἴο Ὀ6 ἰδκθῃ ἴῃ 8 86η860 [Ππδὺ 15 ΟΥ̓ ΠΟ ἸΏ68}8 ποΐγΘαυθηΐ, Υἱξ. ἰμαῖ οὗὨ γεϑίογ- 
ἑπσ, τεπειοίησ, αυ851 γεδιιϊ απο; 566 (68. [,6Χ. 3, Νο. 2. 10 15. ὀνθῃ θχ- 
ἰοπάἀρὰ ἴο ἴδ ποτ γογιϊγὶπο οὗ ἃ εἰν, 1 Κὶ. 15: 17. ΙῈὸ τβ ποῖ ἃ 6.6 
δι ρέγ Ὀοαδι, ἰδοῦ, οὐ ἴ86 ρεγί οὗ Νοθυοβδάποσζσαγ ἐμαὶ ἢ ᾿δὰ τηδᾶς Βεῦγ- 
λοῦ στοδὶ δπὰ βροπάὰ. Βυῦ [86 Βδυθν δρὶτιῦ ἘΚ ΒΊΟΝ Βὸ υἱδοτοα ἐπα 
βοϊρταϊυϊβοῃβ, ν88 ἴδ δίῃ) (Ὁν {86 ἀἰνίῃο ἀἰβρίθδδβιγο ἰοὸ χα ρου μέ. 
8 ἴο Βαυγίου :ἰδοὶ , {6 Η6 Ὁ. βου ρίαγοθ ἔγθαμθηῦ τηϑηϊου 10 ἴῃ βυςῖ 8 
ὟΔΥ, 85 Ὁ δον (μδὺ [Π6 βίδίβιιθη οὗ ΝεΟυς δαἀηθζΖᾶσ, ἰπῃ τορασγὰ ἰοὸ ἰΐ 
τλδρηϊἤσθηςο, 15 ποῦ ονογϑίγαϊηθα ; οορ. 188. 18: 19. 14: 4. 47: δ, 7; ἴο 
ἩΔοΒ δἀὰ Ἐδνυ. 16: 19, 14:8. Ῥαυβδηΐϊδβ ο8}}8 Ὁ “186 ρεοαύθδὶ οἱἵγ ΟἹ 
πεβιεῖι ἐθο βιὰ ἰοοὶκ5 ἄόνγῃ ; δηὰ ϑδίγρο (0. ΧΙ.) βαυβ, (μδὺ “πο παΐϊχμς 
ΦΡΡΙΥ ἰο ἐδ [Π6 νϑσϑθ: 7λ6 φγεαὶ οἱῳ 5 α στεαί αἀδεεγί," ῬτοΔΌΪΥ ἴῃ σοΐου- 
ΘΩςΘ ἴο [3 ναϑὶ οχίδηϊ (ηοῖ 118 ἀϑβοϊδί!οη), ἰπ Μ Σο ΟΠ 6 ταϊσδῦ ἴο866 Εἰ π186] ἢ, 
ΤΏ πιϊσλίν ροισον ποῖ ΝΟ ΒΔ ΘΖΖΑΣ δβου Ό68 ἴο Βἰτβοὶ᾽ ἱπ Ὀυ ] ἀϊη 
86 οεἰτγ, ἀου 1688 γοΐοσβ ἴο ἐδ νδϑὺ Ὠυαθοτβ οὗἨἩ τπθῃ δὺ δῖ αἀἷβροβαὶ, ῆὸ 
Βαιδι ἢδγο Ὀδοῃ οιρίογοὰ ἰῃ ἰδ 6 δΔοςοιιρ ἰδἰπηθης οὗ δὶ ποσκ. 

(28) 116 τς ποτὰ νγὰδ γοὶ ἰῃ 186 του ἢ οὗὨἨ [Π6 Κίηρς, ἃ νοΐοθ σδῖῃηθ ἀότγῃ ἴτοσι 

Βεδυφῃ: Τὸ ἰδ6ο ἷ8 ἰϊ βαϊὰ, Ο Είπρς ΝεῦυοΠδάποζζΖϑγ, ἢ κἰημχάοτῃ ἀερασγίοιἢ ἤγομι ἴῃ 66. 

58}, .0υ], σαι «ριον ; ρο οὗ (6 «ρον οὗ ἰδὲ Ζοτά ἴῃ 1βᾳ. 9: 7. Ὑλο 
ἀεδίμη οὐ οτρίογίηρ {18 γοτ Ὁ 15 ἴο ἱῃάϊοαδία [86 δοῃγοθ ἴσοζω σοι (δ6 
ΤΩΘΞΒΒ 96 ΟΆΙΏ6; ἷ. 6. ἔτοτλ αδοῦδ ΟΥ ἴτοτῃ ἀεαυέπ. ὅδο Μοβασηωθα δ ρίογΒ 
[6 Π|Κὸ τοῦῦ, ἤθη δρϑδίκιηρ οὗ πἷ8 ὑργοίθηαρα σενϑ (008 1η 16 Κογβη. 
-- δ. Ὁ ἐλευ δαν, Ὀὰὶ 88 πὸ διδ)εοί οὗἩἨ 186 Ῥατὶ ἴθ ἱπάϊοαίθ, 1 μᾷγθ 
ζεπαογοὰ ἰὑ »αδεϊυεῖν, ἃ8 ἴῃ ΖΘΠΟΓΙΆΙ 1ἰ δου] Ὅ6 τοηἀδσοὰ ἰῃ δυο ο8568, 

ἢ 49. 8. ὁ. --- ΠΣ, 8 ἴδπι. οὗ ΓΦ. --᾿ 29, 10, πῆθη 1 [ΔἸΚ68 ἃ Βμεχ, λη- 
δοσίδ ἃ [ϑαρῆ. ἔ, Ὀοίοσα ᾿ΐ, ὃ 88. 2. ἢοίθ. 1υδηροσῖο δυρμοβίδ, (δὶ Ὀείοσα 

ον (Ραγί. ρ]. ἱπάδξ. δῃὰ 80 ραδδίυ6) [8:6 υϑιια] "ὩΣ δῃοι!ὰ δ6 δυρμι!οὰ 
Ὁγ {86 τηϊηὰ οὗ (6 τεδάθσ. ΤῊΪΒ 18 δΥσοηθοῦΒ 88 10 6 Ολαίάεε στϑια- 
ΤΩΆΓ δ υβᾶρα, ἴον (ἢ 8 ψΟΓα 18 ηὸ ΟΠ δ] 466 Ιηξ, (Ἡ ἰοὮ 8 “ΌΝΏ). {τ 
(011 οοπβίγαοιίοη ΘΓ ΘΧΡΓΕΒΘΘά, 1 πουϊὰ Ὀ6 80 ὉΥ͂ δῃοίμο ραγίοΐρ]θ ; 
ΘΟΣΏΡ. ἴῃ ν. 27. Βυὲ [818 18 α}16 ὉμπΏΘΟΘΒΒΑγ. ουῦ11688 ΝΕΌυοσμδά- 
Ὠ6ΖΖΆΓ ΤῊΘΔΏΒ ἴ0 Γοΐδν (6 τοΐοθ ἴο {πὸ ᾿αίολον (ν. 10), ἤοὰ μ6 δά 
Ὀείΐογα β86θῃ ἴο ἀδθβεθηά ἴγοτῃ Ὠθδυθῃ. 

(399) Απά ἴτοπι πηϑῃ δ]: ἴοι 6 ἀτίνοη οὶ, δὰ σὶ ἢ {᾿θ Ὀοδδϑὶ οὗ τῃ6 δε] ἃ 5},4]] 
θὲ τὴν ἀνα ἰηρς ; ποῦθαζε 88.8}} θ6 σίνεη 1[Π66 τὸ εδί, κα τῆς οχϑῃ; δηὰ βαύθῃ {1Ππ|68 
588}} ρ485 οὐδῦ ἴ266, ἘΠῚ|] ἴποῖὶ δ 8}1 Κπονν τπᾶὲ ἴῃ6 Μοϑὶ Ηἰρἢ 18 σΌ]ογ ονοσ ἴῃ Κιηρ- 
ἀοπι οὗ πιεῃ, δηὰ [ἢ δὶ μὸ σίνος ἰδ ἴο ὙΠΟ βοούοῦ Π6 Ρ]Θαβοιἢ. 

ἼτῚ9. [10 λον δλαϊὶ ἀγίυθ οὐ οὐ οαρεοῖ, ἀπᾷ 80 16 Ῥαγί. ρονϑστιβ 186 
Ἀος. 9. [Ιῃὴ τεηβοτίηρ ἴῃ 6 Ῥαγί. (ρογβοῦδ]) ραδεϊνείψ, 1 ἴανα ὈΘΘΏ 
οὈϊϊρεὰ ἰο ἔογβακο {πὸ Ηϑῦ. τωοδϑ οὗ οοοπδίσυσίηρ (86 εἰδυβθ. Εοῦ [868 
Σοδὶ οὗ [Π6 παῖδ, 806 ΟὨ νβ8. 12---1ά. 
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(30) Αἱ δὲ γογγ πιοιηθηϊ, (Ὡς ἀδοϊαγαιίοη τοϑροοϊίης Νοθαο δ ΠΟΣΣΑΥ ἯΓῸᾺ5 Δοοοτα- 

Ῥ 86, δηὰ ἔτοπι διηοηρ το γὰ8 6 ἀτίνθη ουὔϊ, δἀηὰ ποῦασο ἀϊὰ ἴα οδδὲ {κα (88 

οχοη, δηὰ ΕΥ̓ ἴ}6 ἄδην οἵ ἤδβάνθὴ "γὰ8 ἢθ Ὀδιμοϑὰ, απο] ἢΐ8 Βαὶν στον κα [ἐπὶ 9] ἰδς 

ὀδρίεβ, δηα ἢΐδ ἢ 818 {ἴκ6 [1π086 οΓ] Ὀἰγάβ. 

Οὐπηρ. νυν. 22. ἴπ (86 ἰὔγθθ οᾶβθ8 ὙΏΘΓῈ Ὁ ἰδ Β6γα δθιωρίογεα Ὀαίοτθ 
ὨΟΏΠΒ, 10 18 ρἰαίη {πὶ (π6 ργθοθαϊΐηρ ποὺῃ 8 ἰο Ὀ6 τη ΘΠ 8 }}} ΒΌΡΡ Θά, ἱ. 6. 
τορεδίοα, δου ἴἰ, ΟΥ (48 ὑνίοθ ἵπ 106 νϑυβίου) ἃ ὑσοποὺπ ὑ οἢ 18. {86 
Τεργοβθηίβίνο οὗ ἱΐ, 18 ἴο 6 ἱπβεγίθα. ---- πιο ἀεβίρτιαίθβ [μ6 τουρῇ οὐκὶ 
οὗ Παὶγ ἩΒιο δ ὀχροβοᾶ μυϊθδη ὈΟΔΥῪ παίυγα!  ἔοσταβ, ἱπ ογάθγ ἰὸ ἀ6- 
ἔθμα {1861} δραίηδι (16 οἰθιηθπίβ. [1π [Π6 ᾿πωρ] θα ρΏγαβο, ἐἦε λαΐν ο7 ἐδὲ 

οαφἕίοα, “ΦῸ Ὑ111 ποῖ Ῥθαγ [Π6 βΆπηθ 86η86, δ ΓΟ] Υ βροδκίηρ, δυὺ (86 τηδδῃ.- 

ἴηρ ἴδ), ἴδε ἰο ἰδ παίμγαϊ σουεγίπς σίυεη ἰο ἰδδ φασίοδ. ΤῺ οοτηραγίϑου 
ἰουσῖθ8 ον (Ππ6 ροϊπί οὗ ἃ παίυταὶ ρτονί οὗ οονοσίηρ ἴογ {86 Ῥοάγ. 
ΤἼο τουρῆποββ οὗ {86 ΘοΥ τ᾽ ΤΏΔΥ ΒΘΘΙΩ, ΡΟΥΒΔρ8, ἴο θ6 8ῃ δαἀβίρη !ΗΕςα- 

ἔἴοη ΠΟΓΟ, ἱΠΑΒΙ ΟΝ 88 ἴΐ 18. σοῃραγθα (ὁ [δαίμογα. ---- ΠΩ, Ρ]. ὙΠῸ 
80, λύε παΐϊΐε, νἱ2. οἵ ἴη6 βηρεῖβ δηὰ ἰοββ, Ὑῃ οι, Ὀοίηρ, πορ]οςείοᾶ, ρτον 
(ο 8ῃ δχίγδογαϊ ΠΥ 1 ηρΊΝ, Πα (6 οἷανν οὗ Ὀῖγάβ. ΝῸΙΠΟΥ οὗ (8686 εἰτγ- 
ουμλδίδηοοβ μα] σαῖθ8 δηυ ἱηρ ΥὙΘΥΥ υἢυδυδὶ, ἰῃ (Π6 886 οὗ εὐςἢ ἃ τη8- 

πἷδο. Νοῖ υπίγτοαιοηΐ αν ὈΘΘῺ οδ868, ΠΘΓΘ τηϑάσηθη αν βῃυπποά 
8.11 Παπηδη βοοίοῖυ, δῃὰ Ὀθίδ θη ἰΠΘ 86 1γ 68 ἴο [86 Πδυπίδ δηᾶ ἴο ἴπ6 ἰοοὰ 

οὗὁἨἩ π|ιϊὰ θοδϑίβι Τα εοἱϊά πιοπ ἰμαὶ ἤανα 66 η σΔυρδῖ, αὶ οὴ6 {ἰπ|6 δηὰ 
ΔΠΟΙ 6 γ, βου ὙΠδὶ οὔτ ὈΟΟΠῪ παίαγα 18 σρΡΔΌΪῈ οὗὁἨ Ὀοδγίηρ, δῃὰ ΠΟΥ ἐΐ 

ΤΏΔΥ 6 Βυρροτγίοαα. 1 8 οἰ πηδῖθ 80 Θ χοθαϑί ΘΙ Ὺ ὙΆΓΙΩ 88 (Πδὶ οὗἨ ΒαὈγ- 
Ἰοπῖα, {Π6ΓῸ τγδ8 20 στοδϑὶ ἀδηροῦ ἴο 18 ἴΤΟΠῚ ΤΟΤΕ δχροόϑῦγα ἴἰο ἴῃ6 5Ξ|ζ. 

Ἀπὰ 88 ἴο πείγίπιοηί, (6 γα οδῃ 6 πο αυδβίϊοη δυὶ ν»]] ἃ ἤγυΣ 8 δηα Ποτθαρο 

σπου ὰ ΒΟΡΡΙΥ 1. Τὸ {πὸ τῆδῦν ΟὈ] οἰ 0Π8 τηϑάθ αρδῖπδὶ (18 8016 80- 
οουηΐ, ΒοΙη6 ΓΟΡΙῚῪ Ὑ111 Ὀ6 τη846 δἱ [ῃ6 οἷοβα οὗ (6 οΒδρίεγ. 

(31) Απὰ κδἱ ἴῃ οπὰ οἴ [6 ἄδν5,  ΝΟΌ ΠΔάΠοΣσαν πο ΠΡ πηΐπο οὐ 68 ἴ0 ΒΘΔΥΘΏ, 

Δ ΠΥ πηἀογείδηάίηρ τοϊαγποα ἴο τη6, δηὰ 1 Ὁ] οβδεα 1116 τηοβὲ Ηἰρῇ, δὰ Ηΐτι πῆο 
᾿ΐνϑι ἴογονοῦ 1 ῥταϊβοά δηὰᾶ ρ]ογβοα ; ἴῸΓ Π8 ἀοπμηἰῃΐοη 18 δῃ δτογδβδῖὶηρ ἀοπιϊηίου, 
δηὰ ἢἰβ κἰηράοπι ἴο σοπογαῖίοη πὰ σαπογδίίοῃ : 

πα οΓ ἐδλε ἄαυε, νἱκ. οἵ 1Π6 {{π|68 παιηβα ὈΥ {Π6 ἄθογβ οὔ (6 Ὑ αἰοῖ- 
618. --- ὑβίπο τ (λα ενος ἰο ἀδαυεη, ἀδδὶστιαίαβ [Π6 ρεβίυγ δηά ροβίυγε οὗ 
ῬΓΆΥΘΓ. --- ῳ υπαεγείαπαϊησ τείγτιδα (0 πιὸ; ποῖ ἴο Ὀ6 τοραγάβα, μον- 

ΕΥ͂ΟΣ, 85 διιδεοχιιοηί ἴῃ Ροϊηὶ οὗἉ {ἰπη6 ἰο 116 ργϑύϑζ, [Ὁ ΒΟΥ οου]ὰ ἢ6 ὈΓΑΥ͂ 
πὶ που ΔΩΥ͂ υπάἀογδίδηίηρ ῦ [10 18 ΤΊΘΓΕΙΥ ἃ δεφιοπον ἐπ (λὲ παγταίίονπ 

ὀχρίαἰηίησ δηὰ οχραπαϊηρ (μ6 ῥγθοθάϊηρ οἶδυδα; δῃὰ δυσὶ ἃ ΒΘ ΠΟΥ 
Ἑσδηποὶ Ὀ6 ἀνοϊ δὰ ἰῃ ἃ παγγδίίοη, νυ ἢ οἢ σδῃ οοτητηυηϊοδία ΟὨΪΥ οηα (Βίης 
δὲ ἃ {ἰπ16. --- 7 δἐἰοξεοά ἰδὲ πιοοί ΗΠ σὴ, τοοουηΐδ ρατὶ οὔ [ἢ6 δἀάγοβςβ ἰο Ηϑδ- 

τ ; δ Ὁ Αοο. βονογηθὰ ὈΥ͂ ΞῸΣ, ὙΠ ΙΟΙ 18 ἱπ Ῥδεὶ, 8 θβοδυβθ οὗ (6 
[Ο]ονίηρ ". --ς ὙΠ.) (86 466. ρονογιϑαὰ ὈΥ ΠΣ; (ἢ ἰαίίοσ 18 ἰῃ Ῥδδὶ, 
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ΔΒ Αἶδὸ ΤΥ. --- Ὁ Ἰρρῷ, 1. ἀοηιΐπίοι οΓ οἰδγηέξῳ. -τττ τ Ὁ5.. 151. υοὐὰ 
9οπεταίίο ; Ὀὰὶ ΔΒ ὮΣ τρδγκβ ρτίλ ἴῃ [ἢ6 δϑῆβθ οἵ οομέφηιρογαηθοιδ, (860 

οἱ 8: 88),1 δανο ρίνθη ἐπ τηϑϑηΐηρ οὗ {86 ρῥῇγαβθθ ἰῷ ἃ τϑΏΒΟΣ (πὲ 
δροοῦὰβ Ὑ1 οὖν ἘρΡΊ]15ῃ Ἰαϊοῃ. 

(323) Απά 541] ἴῃς ᾿η Πα ᾽ 818 οὗὨἉἍ {π6 οαυῖ ἀγὸ Ἴσουηϊοὰ 88 ποιπίπρ; δηὰ δα ἀοοίὰ 

δοζογάϊηρ ἴ0 ἢ͵5 ΟὟ Ρ] 806 ἴῃ [6 ΔΙΤΩΥ οὗ [ἢ 6 Ὠελνθηβ, δῃὰ [πιο] ἴῃ 6 ἱπμδὶ- 

ἐδηῖς οὗ ἰὃς εὐ; δηὰ (ογὰ ἰδ Ὠοδ6 (ἶἰαὶ ΟΔΏ δ(8Υ ἢ8 απ, ΟΥ ΒΥ ἴὸ πίπι: αὶ 
ἄοεοι (δου 

ΚΤ, 666. ὁ 2: 86. --- ΓΣ5 ται Ν59, τ ΐοἢ δίθπάβ ἴῃ (6 τρρσγρίη, δοὰ 
ἸΔεΘἢ 8 αἬ ποίλήίηρ, Ἰ1ϊ. α5 ποί. ---- ἸΛ2 ὉΤΙ, γοοξοηδα, εομπίεα, ἰὰ ἩΘὉ. ἀπᾶ 

Ομιαάθε ὑβαρὲ οἴη ϑηυΐϊνδίθηὶ ἴο ἀγέ. ---- ΠΑΩΧῸ, πη Ῥρδὶ. οὔ Ννϑς, ὙΜῈ 
8 δυ!. αἴτεον (6 πιβΏπογ οὗ ἃ ποῦῃ, Κὶ 16. 2. 6. --- 39. Ῥατΐ., ὙΒΊΟΒ 86 Βρ6- 

αἰδ}}γ δὐαρίεὰ ἴο Ἔχργθβϑ οι παρὰ οἵ τορθαίβα δοίΐοῃ. --- συν 97 ἐἦρ 
ἄδωνεμε, ἰῃ 1Π6 πιουϊδ οἵ ΝΙΘΌυΓΠ Δ ΘΖΖΑΥ, 88 ργοΌΔΟΪΥ πηθϑηὶ ἴο οοσῶ- 

ρεῖθε δοίι (6 ἀδασεηῖῳ δοάΐες ἀὐιὰ ἴΠ6 ἐρύγίέμαϊ δεῖπφε ϑυρροδεὰ ἰο ρῥγθ- 
εἰ 46 οὐδῦ διὰ ρονοσῃ ἴθ. ΤΠ δίαγ-ισογδὴλρ οὗ (6 Επαδὶ ΣΘΏΘΓΑΙΙΥ 
τεϊαἰησὰ (μ|8 ἰδδίυγο οὐ Ῥαδγβίδι. ---- δίου λΐς δαπά, ᾿αϊ. δριείε δὲς δαπά, Ἰ. θ. 
Ὁγ ἃ ὑυἱονν ἰο δνογί ἴΠ6 αἰγθοίϊοη οὔ ἰπ6 μδπᾶ, δῃὰ ρσονϑηὶ 8 εἰς {6 
πορτὶς Ἱπίοάοα. Τ]}8 ἐχργοϑείοη, δοστονεὰ ἴγοωι ᾿οταὶ δοῦρα 1 (δ6 
ἔτοι ρίαοσ, ρβδβεοὰ οὐδοῦ δον σὰβ ἑπίο ἴΠ6 Προγαινο βοῦδο ρήένθη ἴω (86 

υὐδοεϊδίίου. --- ΤῊΝ Ἡδοῖα τσ δβίδπαβ οοπβοοίθα ἩΠῺ τ ρδὲ ᾿Ῥδδ υἱἱογοᾶ 
δ Νεθυσ ΒΔ Π62ΖΕΓΒ ᾿ΓΑΥΟΥ (845 ρίνθη αὔοτο), δηὰ ἰ8 ἃ ἀδδογριΐοῃ οὗ 
6 ρονεν δηά ἰγγοδίδι δ ἀομϊηίοη οἵ 86 Μοοὶ Ηρῇ, νοὶ 186 ο:8 
δου ημ6ἀ, αὶ τὴ οδ 888 16 δσοτητηοποοεηθηίΐ ἰῶ ν. 81. 

1,δΏρεγκα, ἴῃ ΟΥΟΟΣ ἴο ΒΟΥ ὑπαὶ [Π6 ῥτγοοίαεηδίίου οὗἨ Νεῦυ δά ζεῶγ 
' ΟἿΪΥ ἃ ἢρτηοηϊ οὗ δοζρα ἰδία δυίδοσ, δῃ ἃ τοὶ αὶ τηβίϊοσ οὗ ἔδοϊ, δϑϑοσγίβ 

ἐμδὲέ (ῃ6 ν ῦβα δαίογα υ8 18 νυ] ἀ ΠΥ εορὶ Θὰ ἴτγομι 1868. 40: 17. 24:19. 1 
ΟΒΠ ΟΟΪΥ δΑΥ, ἰμδὶ 1{1Π6 ΤΕΒΘΥ οδη ἢηά δηγιίης τόσο ἰπβη ἃ δἰ Πα ἸΘΓΗΥ 
οὗ ἰάεδδ 88 (ὁ ὑνῸ οὗ [ΓΘ 6 ῬδγιΪ Ό] ΑΓΒ, Β6 τηυδὲ ὅδ τθοσο εἰδγρ- δὶ ρηιοὰ 
ἴθδη 1 Ἵδη οἰδίτ ἰο ὕῬ6. ὙΤμδὶ οἰἴμβοῦ οὔ ἴπ6 ραββαρθθ δ ἃ εορῳ οὗ {80 
οἶδεν, οἵ ἃ ἀοεδὶσηοά ἱπμαίϊοη οὗ 1ϊ, ἀοας τοὶ βδθῖχ ἴο ΤΥ σηϊηὰ αἱ 41] ὑγο- 

ὕαθϊο ; οσ {86 πιϊπυϊοῦ Ἄοδδγδοίογίϑες βῃδάθα οὐἁἩ δὌχρχοββίοῃ ἃζθ οἰ θα 
ἀΐνεῖθθ. ὙΥμδὶ ὁδὴ θῈ ἴὭογα δβδὺῪ δηὰ παίυγαϊὶ, ἰθδη ἰππδὶ [Π6 βϑδῶθ οἰδδγ 
δου νἱοιίου δηα ἄθορ ἱηργοδαίου οἵ Ἵςουίδίῃ ζγοθὶ απὰ μἷδῖα (συ 8, δηουϊα 

ὕὸ υἱετοὰ Ὁγ ἀϊθδγεηΐ ρϑύβοὔβ, ἰῃ ἰδηρυδρο ἐμαὶ ἀϊδείοβθα βοζῶθ βϑῆθγαὶ 
Ροέηίδ οἵὨ δἰ π}}] Αγ 2 

(35) Αἱ 106 8δ8πι|6 {{π16, ΤΥ ἀπά εγθίδηϊπρ τοϊαγηοᾶ ἴο τηδ; δηὰ, ἴῸγ ἴπ 6 Βοποτ οὗ 

ΤΕΥ ΤΟΥ͂Δ] αἰ χη Υ, ΠῚ ΚΟΓΥ δη ἃ ΠΙῪ δρίεπάον τοι τηθὰ (0 τηο, δῃὰ τὴς ἀἰά πιγ ῥτγῖγυ- 

οοὐυδοδέοτθ διὰ ΤΥ πο ὗ 65 9θεἰς, δινὰ ΟΥ̓ΟΥ ΤΥ Κίπρἀοξα γ)υ88 1 ρ]δοεά, δῃὰ πημοῖ ρόνεασ 

σδ8 δὐάοὰ (0 πιδ. 

ΘΌῚ ΕΣ, 8 48. θ. ὃ. -- ΓΑ, δἴωρὶο Εαὶ. Ῥοδὶ, απᾶὰ γοὶ ὨΘΟΘΒΘΆΓΙΪΥ 
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ἰγδηβδίοα 85 ἃ δ ρ]6 δ γείεγιίθ. ΟΥ̓́ (8151 πὰ πο ῃοίϊοο, οἰμον ἴῃ (86 
Ομαϊᾶδθε αγδιπηας οὗ ΠΟΥ, ΟΥ 'ῃ ΔἢΥ οὗὨἨ 16 οοπιτηθηίδίοσβ. [Ι}ἢ 8 44. 

8, βεᾳ. ΠΟΙ αββίρτιϑ ἔνα αἰδδγθηὶ βῃδάθβ οὔ τηδθϑδηΐϊησ ἴο δα Εἰπϊ., Ὀαὶ 
186 οὔθ Ὀοίογα υ8 ὈΘΙοηρΒ ἴο ποι μοσ οὗ (6856. Ὑδῖὶ {Π|8 βαθ Εὐζγα 

ἔογια 1β τορϑαίθα δρϑίῃ, ἰῃ (18 βαπὶθ γ Ὁ σθ6, δηα οἴθῃ 6Ἰβ6  ὮΠΘΓΘ, 88 [89 
Ὀείογτο θθθῶ ποιίοθα. 6 οδπηοὶ σϑὴῖκ ἱΐ δῦ ὕπ66Γ ἃ ᾿κ6 ΟΒΙΘΡΌΓΥ 
ἢ τἢ6 ΗδςὉ. Εὐυϊ., ν ΒΙσ ἢ ἰβ υϑεἀ ἴο ἀδβίηδία ἰὨΐηρβ λαδιίμαϊί ἄοτιε, οἵ 

οἴει τερεαίεά ; ἴον ἴμ6 τοίμγπ οὗ ΝΟΌΟΘΠΘ ἀπο ΖΖατ᾿ Β ὑπαογβίδπαϊῃρ' σδπποὶ 
γ76}} 6 ρἰδοθά οὐ [118 ἰοοίἑπρ, η]688 ἱπάθοα ἱξ 08 τηδὶ πίδί θα {δ8ῖ, ἴῃ 
.εἷβ σ856 ἃ ρτϑάυ] γοϑίογαίίοπ οὗ ἱηίθ] θοῦ δηᾷ ἤοηοσ ἰοοὶς ΡΪδοθ. ΤΙ δ 
ἷβ ΨΟΓΥ Ῥοββί Ὁ]6 ἴῃ 1186], Ὀυΐϊ [86 σοπηθοίίοῃ ἤδΓΘ Τ8 68 δρδίηδβίὶ 1. Ιἰ 
8 ΤἸΏΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌ]6, (Πα αὐ ἐλ6 ἐπα οΥΓ ἐδ6 ἄαγς ἸΝΕΌυ ΒΒ ΠΕ ΣΖΖΑΡ 'τν88 οοῦι- 
ΡΙοίεὶγ γοϑίογοα ἰο [8 γϑϑξο δηά ἢΐβ οὔθ. 'Γἢδ βθοσγεῖ οὗ βιιοῖἢ ἃ 8868 
οὗ ἰμ6 Εἴ.) ἴῃ {118 6886, 1168 ῬΟΥΒΆΡΒ ἰἢ ἈΘῸΤ ΕἸΣ; ἴθ ἴῃ 2766... αἴετ μδγ- 

(ἰοἶο8. οὗἨἁ ἐΐηιο, (6 Εαϊ. ἀφεϊρτιδίθβ ἴΠ6 »αδί, οογῃρ. Εοοά. ΗεὉ. ἀτγβϑπιηι. 

8 12ὅ. 4. α, οοζρ. ο Ὁ. Ουγ ἰοχὶ βθαϑι)8, ἰῇ τεσαγά ἴἰο (8, ἰο Ἡδρταῖζα. 
-- ον, ἰο πιὸ, Ὁ ἴῃ ΟἾΔ]. νδγῪ οἴδῃ 8 [Π6 βαπιῈ ἃ8. δὲξ, 866. 1,6ῈΣ. -- ἴῃ 
ΒΙΤΔΏρηρ δηα ἰγδηβίδίίηρ (Π6 ποχὶ οἴδυδθ, ἴῃ 6 τ 18 τησοῖ ἀἱνβίοη οὗὨ ορίῃ- 
ἴοῃ διποῦς ΟΥ 86. Ο, Β. Μ|ιοδδο] 15, ϑηροσκο, Μαυγοῦ, (808: 700 ἐδ 
λοηονῦ οΓὙ πῖν ζίπσαάοηι, ΟΥ πῖν σίογψ, απά ο πιν ἐρίου ἐΐ [ΠΛῪ ΓΘΘΕΟΠ] τό- 
ἐιγηθά ἰο πιό. ΗἩνθτηϊοκ αἰ ν᾽ 68 {6 οἰδυδα δὲ [ῃ8 δῃὰ οὗ [ῃ6 ποτὰ σίονῳ, 
δηὰ (Π6ῃ {γον ἴμ6 βεαπεὶ ἰπίο δῃοίμοσ οἷδυδβο, (808: Απα τὴν δρίεπαον 
τείιγγε (0 πιὸό. Ὠ8 Ἰαδῖ τηϑι ποά 18 δρδίηβι ἰἢ6 αἀσσοπέβ, ἡ ἸσὮ οοπηθοὶ 

ἰορϑίμαῦ τὴ λππι 1ωθηρ. ἀββεγίβ (ρ. 200), {μαὶ 1ῃ8 ἀσοεμίς ἕδνον Ἠὴβ 
τηοίῃοά οὗ δυταπροπιθηῖ; ἱπ τυ ὨΙΘἢ Ὧθ ἀου 1688 τοίου ἰο (ἢ Ῥδβῃία οὐ 
ὅλα; αΐ {818 18. ἃ ΤΊΘΓΟ δἰἰδπάδηϊ ὑροὴ [86 Ζαάφμέρη Οαίόπ παὶ (Ό]]Οντβ 
(55), ἀπὰ ψ}}} ποῖ δἱ 411 ργονϑ (πδὶ τὴν σίοτῳ απά πῖν δρίοηιάου ἄτα ἴο 6 
Σοραγάθα 48 θη ἶνα8 ἴῃ Δρροβι οα ὙΠ ἜΒΣΡῸ. [ἢ ἴδοὶ (8 ΘΟΠΙΓΑΣΎ 

οὗ 1ηἷ8 18 ἔσυθ; ἕο ψ ἤθη ἃ οἰδυβα ὙΠῚῸ ἤθε ογάβ (ογτιϊηδίοα ἢ ἃ 
Ζάαδρῶ Οἀίδη (.“-)» [886 δοσθηΐϊβ ΔΓ δγγαηρεὰ δὲ 88 ἤδγῈ ἴῃ ἽΞ 9... 
ἼΠ, 866 Νογάμείπι. Η 60. σϑητῃ. ρ. 888. ἅ. 1 Πᾶνα {πογείοσα ἰγϑῃδ- 

Ἰαϊρα 88 δῦουϑ, ἰῇ 18:6 Β8π|6 ΆΥ 88 Εοβθῃσηῦ ]οσ. ΤῸ τρδκα »επο ὑπάδσν- 
δίαπαΐηφ δ ᾿ταρ]16α Νοπι. ἴο {86 βεοοπα 351), ῃοῦ ΟΠΙῪ Ἔχ} 18. ἃ 8616 88 
τορϑι οι οὗἁὨ [88 νεσὺ ((Ὸγ ἴῃ β8π|6 {Π|πρὶ 88 Αἰγεδαῦ θη ἔνῖςα βδὶὰ, 

γβ. 31, 838), Ὀυΐ πηλγΒ [6 86Π86, δἱ ἰοαδί ἰῃ ρατί. ΝΟ ΘΠ ΘΖΖΆΓ ΤΏΘΆΠᾺ 

ΒΙΠΊΡΙΥ ἴο ΒΑΥ, [πὶ ἢγϑὶ οἵ 411 [8 γσθϑβϑοῃ σϑίυγηθα, δπα (ἤθη σαϊυσηρᾶ 
ΜΙ 1 411 15 ἴΌΓΤΊ ΘΓ σαραὶ βρ]θηάοσ, ΤΠ βθοοπά 3517} ἢ 8 ἴον 118 Νοτι. 

(86 ῥγοχὶτηδίθ ργθοθαϊηρ που ; 8 δοῃβί γι οἰ οἢ ΘΟΙΏΠΊΟΠ ἰ0 πηοδὶ ἰδησυδροβ, 
Δηἃ ΕΒρθοίδ! ν ἰο (Π6 ϑΘθιμιο. --- 9, ἀπά πιθ, Αςο., ἀἰβεσίηρ ἔγομη. ὃ 

οὶ ὑνὶοο ργοσθᾶδβ; ρ]αοοα ἢγεί ἴῃ [Π6 εἴαυβα ἴὉΓ [Π6 58Κ6 οὐὗἁἨὨ Ῥδου ἴα γ 
ΘΙΩΡ ΒΒ Βἰ5. --- 1153», Εαὐ, ῬΔΘΙ οὗὨ Ν᾿ 53, 3 Ὀδοδυβα [μ6 Παρ Βοδὰ 18 σου οᾶ 
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ἤγοια ἐθ 9. Ὑθοτο δ ἢ0 πϑϑὰ οὗ [π8 τηαῦσῖΠ8] ἩΣΞῪ, ΜΒΙΟὮ Βα δα 68 
ῬΡΘα] ἴον Ῥϑοὶ. Αβ ἴον (6 δοοθηΐ οἡ {Π6 εὐέπιαίθ ὮΘΟΓΟ, 566 Ρ. 2ὅ ἴῃ (ἢ8 
Νοίς. --- τορτσι, Ηορῆ. οὗὨ ἹΞΤ, Ἰηβίεδα οἵ [6 ΟΒα]ά. ΤΠ ρδεὶ, ὶ 12. 6, Ρ. 
δ0; τΞ86 ἢηδ] [9 ----, ἰηϑίοδά οὗ [ἢ 6 ΠΟΓΙΏΔΙ Ὁ ---, 18 Θοτωμηοῃ ἴῃ Ουζίυτγαὶ 

τογῦδ ; Ρ. ὅ8. ἡ. 8 (αἱ ὈοϊίοΠ1) σίν68 ἃ ἈΠΒΙΟΘΥ, Ἀπ 80 οὐ ῥ. 49. 2 (Δα Βη.). 

Ουικέυγα}8 δηὰ 1 Ἰαυΐά8 ποῖ ὑπ γοαυθηΥ ἴα κα Ῥαδιίδἢ ἤπαὶ, ἴα (ἢ 6 84 ἔδηι., 

δηὰ ἴῃ {86 βγϑὶ ρϑύβοη ; δι βουρἢ (Π6 ΟΥαπλ πα ἢ88 ποὶ ἀἰϑιϊπ οι γ σθοορ- 
ηἰΖοά ([8. ---- Ἰ3} ἴοσ 5) 1 Βανα ἰγδηβἰαίθα ρόῦοσ, Ὀδοϑυβε ὁΠ6 τηθϑῆ- 

ἱηρ οἵὗὁὨ ΤΠ ἰδ, ροίεηβ εἶ. Αἀπιριιάθ που]ὰ Ὀ6 τηογα ᾿Π6γα]; αὶ ἰἰ [8118 
1ο ἀδείρτιαίθ ἴμ6 τεϑρϑοί ἴῃ ννμἰο ἴΒ6 ΓΘ θγ88 δῃ διιρτωθδηίαιοη. --- ΓΙΒΌΞΡΙ, 
Ἡορῇι. αρδίῃ οὔ Ὡθ", Ρ. ὅ0. 6. Ηροτγο ἴμ6 {π|γὰ ρβ8ῦβϑ. βίη. δ88 118 τερυ ϊαῦ 
δῃάϊηρ ἰὼ Ῥαίίδι. ὙὍΤδ6 γεδαϊηρ Ὁ ̓ πβίοδα οἵ (86 τερυϊαγ Ὁ, 18 ΟὨΪΥ [ὉΓ 
ἴπ6 δαξα οὗ ἀϊβϑιϊποίπθθβ. ΤΠ6 αἰ Που ἶε68 ψν ἰοἢ σθοθπὶ ογι ἰοίβτη μ68 ἰουπὰ 

ἴῃ {186 ἀροϊαγαιίοηβ ΟΥ̓ ἈβΒΟσ 008 οὗ [818 γἜγδθ, Μ}}} Ὀ6 ποί!σοἀ ἴῃ (Π6 β6αᾳ6), 

(34) Νον 1 Νοθυςπαάηοζζαν ἢ ΉΪΥ ργαῖϑε δη ἃ οχαὶὶ δηὰ ρἱογ γ ἰ86 Κίηρ οἵ [10 

Ἰσδύθ δ, 8}} οἵ τ οϑα ἀοΐηρ8 δα ἴσια, δη ἃ ΏΟ86 ῬΨΆΥ8 δῖὸ π8[1060; δῃὰ ἴποβ86 ψὴῆοῸ 
ὙΠ}}ς ὨΔΌΡΠΕΠΥ, 86 5 Δ0]6 10 Βυ Ὁ ]6. 

ΤῊ ἰδτοο Ῥατγί. ἃ ἴῃ Ῥδεὶ, Ῥο]εὶ (8 14. 2), δπὰ αραὶῃ ἰπ Ῥβεὶ, 41] ἰη- 
ἐβηϑῖνο, δηα 80 ἰγδηῃβίϑίβα, --- Π3Ὸ, Αος. --- ὙΠΤΊΞΣ, ρίυγ. τὴ δυβὲ --- 

τόρ, ἐγμίλ, 1. 6. πὶ πους ἀδοοίς οὐ (ἈἸβθῃοοά ; δῃὰ 80 1", 7εμδίίοο, ἱ. 6. 

Ἶπϑ8ῖ, οὗ ἴῃ δοοογάδποθ ὙΠῸ Ἰυδίϊοα ; ὈΟ(᾽ ΡΏγα565 ΔΓ ᾿ἰκ6 Οά ἐξ ἴουε, 1. 6. 

δὐϑίγαοὶ ὉΓ σοπογοίσ. --- ππλυτῖς, Ὁ]. ἴδ πλ. ἔογτη, πανίηρ ἃ βυῆῆὴχ; ισανὲ 

ΤΩΘΔΠ8 »γοοσεεάϊησε, ἀοΐπςε, αοἰΐοηδ, Ν᾽ ἀἰοἢ υ86 οἵ [Π6 ψογὰ 18 Υ ΓῪ οοτα- 

το ἴῃ Ηδφῦ. δηά ΟΠ] ά6ο. ---- 535, Ῥαγί., ἴῸγ ἴόγιῃ βε6 ὃ 12. 1. 1. ὁ. 

[Εχουββδῦ5. --- Οὐ)εοιίοπδ ἴο ἃ ομβαρίθσ 'Κ {π6 ργθοθάϊηβ, γγὸ πιϊρδῖί 
πδίΌ γα] Υ οχρθοῖ, ἔγομι ἴῃ 6 ΔΒ: Οη 8 Ὁ]6 ΟΥ̓ ΕἰοἾϑαι οὗ [10 ἀδγ. Α σοῃβί θυ 
Ββοβὶ οὗἩ ἴθι αν Ὀ6Θη πιυδίαγοα ἰηΐο ἴΠ 6 Βθύν]οα, ΟΥ̓ ΤΩΔΩΥ ἀρθηΐδ. 1 888]} 
Βοῖϊοβ ΟὨΪΥ δι οῖι 38 δοθλ ἴο ἀθβοσνθ βουϊουδ οοῃϑ᾽: ἀογδαίίοη. 

(1) [ἐκ 15 δ!ερϑᾶ, ὑμδὶ "186 ρυδ]οδιίοη οὐἁ βιο 8 ἄδθοεσθα ὈγῪ Νορυςπδά- 
ΒΘΖΖΆΥ, 8 ἄδογοο ΜΒΊοΒ Πο]48 πἷτι ἃρ ἴο ὑπ σοηϊοιηρί οὗ δὶ8 8 0)6οἰδ δηὰ ἰο 
ἀΐεσταοθ, 15 8 υἱΐαν ΠΩΡΓΟΌΔΌΙ Πγ. [ϑηρογία (Ρ. 161) 18. 80 οοηδάοηϊ οὗ 
(δ|5, τδὶ δΒθ ΟΧΡΥ 5868 αἰ βαρρτορδίου οἵ Βογι βοΐ, Β] οὶς, δπὰ Κίγτηϑ, (ὉΣ 

εοὐοοάϊηρ ἴμαὶ ΑὈγάθηυδ, τῆο τοἰδῦθβ ἃ βίοτυ οὐὗὁἨ ΝΟΌΣ π 6 ΖΖδγ 8 τηδὰ- 
π686, ῃ8 ΔΩΥ δυθῃ Ἠδοίηρσ ΓΌΠΊΟΙΒ οὗἉ [85 Κη ἴο Ὀυ1]ὰ θροῦ. ΤῈ πδοῖο, 
5ο 181 η κα, 18 ΠΟΙΓΒΙΏΡ ΙΏΟΤΘ ὯῸΓ [688 ἴδῃ ρυγο βοίίοη. 

Ὑγπδὶ ραγσυϊαν ἱπαποθιηθηξς ἴμθγθ Ψ88 [Ὁ ΑὈγάδηυβ ἴο ἰηνοηΐ βυοὶ ἃ 
δοοι ἀε ποῦο, Ὦ6 ἀοθ8 ποῖ 61] υ8. [10 ἰ8 ΘΔΕΥ ἰο 566, ἰδὲ ἰγδάϊ του, τ ΒΘ ἢ 
 τοδεβεὰ Αὐνγάθηυβ, (τὸ ποῖ ἱπιργοῦΔΌΪΥ ᾿ἰνρὰ ἱπ ἴ86 ϑθοοπὰ Ἵθηυγ 
Β. 6.), πυϊσηῦ Βανο δι ἀδὰ βϑοπιθ οἰγουτηδίδηςδβ ἴο (Π6 Βίοσυ, ἱἢ ΟΥ̓ 6Γ ἴ0 τα ὸ 
1 ἰ80 τοτὸ ποηῃαογίυϊ, δὰ ἰδδὶ Αὐγάθηυβ Βἰπιϑο ἢ, (0 ὙΘΡῪ 5.}{π] οὐ οὐ ἢ - 
οδὶ ττῖϊδγ), ΠΊΔΥ αν Βοὶρβά ἴο δάοσῃ 10. Βαΐ [86 δἰρ]6 ἐδίαρογῖοδὶ 8856 7- 
ἄοη δαὶ μΒοὸ δὰ πὸ δαδὶβ ἴο Ὀυ}]ὰ ὕροπ, ἰὰΏ τσὶ ηρ δἷ58. δοοουηὶ οὗὁἩ Νοῦυ- 
Οὐδ ΠΟ ΖΖΩΣ 5 ΙΩΒ 688 ---- ΧΔῪ 858 ΖῺΣ Ἡΐδὺ [ὖ 8 ποτίμ, πιῖδὶ 811 οδηάϊὰ 

πάρει. 
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Ιὰ (τὸ πιοδὴ τόθ, οοηοοάϊηρ τ ἴπ6 ργόβοῃηξ ἐπὶ Νονυοδδάποσζα 'ν|ῖϑ 

βοϊχοὰ πὶ πιαπία, ἀπὰ γοοουθγοὰ ἔγοια ἴἰ, ΒΟ ἰδ 1ξ ἰὸ Ὁ6 τηδάθ οοτίδιη, δαί 
86 νᾶϑ ποῦ, ΟἹ ἢΐ8 ΓΘΟΟΥΘΓΥ, 1Π 8 δβίδίβ οὗ υυϊηὰ {πδὶ πουὰ Ἰοδά δΐπὶ ἰο ρυῦ- 
118} (86 ποθ παιδίον ἴο Β15 δυ Ὀ)δοῖδ, ἰῃ οσγάδνὺ δαὶ {ΠΟΥ α͵50 τοῖσιν θα Ἰοὰ ἰο 
ῥτδῖβα “6 Κίηρ οὐὗἨ Πδανθῃ 85 νγεΐ! ἃ8 6 ὃ [Γ δηγιδίηρ οουἱὰ ὨυμΏ}]6 ἃ 
ΒαΌΡἬΟΥ ἰγτδηῖ, Κὸ πἷπι, πτρδὲ ἢ6 πδὰ βυβεγοὰ νὰ νγ ὰ}] δάδρίεὰ ἰὸ ἀ0 δύ. 
Ἀπὰ 1 4}} ἐμαὶ δα οοῦθ ὑροη Πΐπι, δὰ σοπιθ ἱῃ δοοογάδηοο ψὐτ δ ἰ86 Ῥγϑ- 
αἀἰοιοη5 οὗἨ Πδηϊοὶ, (86 ἱπιργθδδίου πιΔὰ6 οα δ πὲρθγ δυϑοορῦ ὉΪ]6 πιϊπὰ, [ἴκὸ 
815, πγυϑέ ποοὰφ Ὀ6 ὙΘΥῪ ϑίγοηξ. Ὑδ6 ἔγϑί [δὶς ἴ0 Ἡ ὮΙΟἿ 8}} δίΓΟΏ ςΣ ΘΙ. ΟῺΘ 
οὔ ροπίΐθποο Ἰθδά, ἰβ δῃιρ] 6 οοῃξεβδίοπ οὗ δῖῃ. ἯΒο οδῃ βῃῃοτ υὑ8 (Βαῖ Νο- 
Βυοπαάηοζζαρ ἀϊὰ ποῖ πον Ὀδοοιηα ὑγυΐν ραπίϊοης ἢ Βαῖ Ὀ6 τπδὲ 885 1 Ὧγ8γ, 
6 ΠΕΔῪ ν6}} ὈῸ δυρροθοά ἰσ ἢᾶνθ εἰν ἄἀδαρ τορτγοῖ ἴον πὶβ ὑσίἀθ δηὰ μβιδυρὶπὶ- 
Ὧ688, Δα 8 δίγοηβ, 8686 ΟΥὗἩἨ Πυπ]Πδίϊοθ. [}ἢ 088 δἴδίδ, 1 Κπον ὁΐῇ πὸ ΜΔῪ 
ἴῃ ποῖ ἃ πιδη οὗ ροποτέαϊ δεηοιίου, ᾿κα μἷπι, οδὴ Ὀ6 ββονῃ ἰὸ Ὀ6 ἱποδρᾶ- 
Ὁ]6 οὔ δοκηοπ)βασίηρ μἷ8 Οἤἴδῃθ 68 δπὰ ἀθρίοτίηρ δἷ8 10}|γ. Ταϊζιηρ 186 
διαίδπιθηΐ οὗὨ 8195 ψῆο]6 ἀθιθθδῃοσ ἰοροίμοσ, ἔπ τνϊθου οὐ 1η6 ῬΟΟΪΚ ταΔῪ δὰ 
Ὑ76}} δοααἰτἰδά οΥὗὨἨ ΒΏΥ ἱποοπστγμ ἴῃ ἨΪ8 δοεςοσηῖ οὗἨ ἴ8686 πηδίίοτϑ. Ηδθ ῥγθ- 
δοηῖ8 ΝΟΌΟ δά ΖΖΑΓΡ ἃ5 80 Βυπ}Ὁ]6α, δηὰ 80 δἴοῖθα ΌΥ 186 ἀ15010}1π6 τὲ 
κα Βεὰ τοοοὶ νϑά, 88 ἴο βαοὶς (86. ὁρρογίᾳηϊ υ οὐὁἨ ρυ]} 8 ηρ το [6 πουγὶὰ 89 
δι6Υ ὀχρογίθῃοθ, δηα ἰδ δοκπον)θαρτηθηῖϑ οὗἩ ρστδι δ ΤῸΣ ΤοβίοΥ ΔΈΟΙ. 
Α 58ἰδίο οὔ πιϊηὰ [ἴκ6 0}}58 Ἰβδᾶνϑδ ΠΟ σΌουι [ὉΣ βε  ἤβῇ δηὰ Βοπογ- δαυϊηρ ἀθυῖοοϑ, 
ἩΓΙΟΝ, 88 ΤΏΔΏΥ ΟΥ̓ 65. 8.16 565) πιαϑὲ ἢᾶνο ργανϑηῦθα ἢἷ8 πα κίηςς δυο ἢ ἃ ῥστοὸ- 
οἰαπιαίίοη 88 18 οοηίδι ῃθα 'π ΟΠρίοσ ἷ'ν. Βυΐ ἀο ποὶ ἴ8656 οΥ1 168 ἀγδῊῪ σοῦ- 
οἰ] βίου γϑίμογ θαι πμδὲ ὕΠῸῪ {Πποαιβοῖνοα ψουϊὰ ἀο Οὐ 6 ᾿ἰκΚοΙγ ἰο ἀο ἰα 
800 ἢ οἰγουπιϑίδῆσ65, ΟΥ ἔγουι πδί ΝΘΌυΟΒΔΔΏΘΣΣΖΔΡ πουϊὰ αν ἀοπθ ἰῃ [9 
Βοίχαι οΥἁὨ ΒΒ ΡΥ βροῦν δπὰ δἷ5 Βδυπμέποδα, ([ἢ8π ἔγουι πδδὺ ΝΟὈυσμδάῃοΣ- 
ΚΑΥ 885 ἃ αἰδοῖ] 164, Ξοθογθα, Βυι ἰδα, δηὰ ρϑηϊθηῦ δὴ σνουὰ ἀο ἢ [Ιὴ ἃ 
πουὰ, ἢ ΝΟΟυ ΒδάηοζΖζαῦ ψγὰϑ Ὠυμ ] ἀ, (απὰ ἱς πουϊά βδαϑὰ [δὲ δὸ διδά 
βυ ογοα δηουρα ἴο Βαπιῦ]6 Ηΐηλ), ἢ6 ψ89, Ἰυάσίης ἤγομι αἱ [8 6 σβαγδοῦθυ βε! 9 
οὔ δίπι [πὲ νθ σδῇ Ἵο θοῦ, ἀπὰ οϑροο δ! ἔγουι τΠ6 δύάσυ δηὰ ᾿ηὐθηϑὶγ οὗ 
Εἷβ Θαγοίίο5, ΥΘΤῪ ᾿ΠἸκ οἷν ἴο ἀο διε 8 ἰμϊηρς 89 ἴπ6 οὔθ ἷην χυσδίοη. Νο- 
(Βίησ 15 ἸΏΟΥΒ ΟΟὐΤΏΠΙΟΩ Γμ8Π (ὉΓ δυο τὴ ἴο ρῸ ἔϊοιπ οὔθ Οχίγοιηθ ἴὸ [86 
οὔδιον. 

1 ογανο ἴδ ΠΙΌΟΥῚΥ οὗἩἨ τμακὶηρ 6 ἵποῦὸ Τοπσκ. ὙΠῸ τόδ οὗ ἴδ6 
Ὀοοκ Ὀοίοτγα υ8, γ8ο δοκπονίθαροβ ὅπ ον ΟΥΥΟΪ πα δηα δ τη το Ὁ] Ῥτγονϊ ἀϑῆσο, 
ΜΠ ποῖ [41] ἢ. 566, [πδὲ ϑυςἢ ἃ ργοοϊαπιδίίοῃ δϑ ὑπαὶ οὗ Νορυσμβδάποζεασ, 
ὀουιῖηρ γοῦν (Ὧ6 ΓΟΌΟΝ Πα ὮΟΓῸ δπὰ ἙοπηΠ 67 πῆὺ δὰ δἀνδησοθὰ δὶ 
ὁΌυΠἸΥ ἰο ἰδ πἰρσίδδὺ ρἰπῆδοῖα οὗ ἀσπι!πίοη δπὰ ἴση, ουϊὰ βάν ἃ ὙΘΥῪ 
ἱπιρονίαηϊ ᾿Ἰπηήυσσηοθ οα [86 τηϊπ 8 οὗ ἴη6 ΒΑ Υ]ουἾΔΠ5, δηὰ Ἰοδὰ τΒοῖὰ ἴο ἴγϑδξ 
(16 Ηοῦτον οχ 65 διυοῆρ ἴδοπὶ τὴ ἢ ποτα ὑδδῃ ὑδ04] τοβροοῖ δπὰ ΘΗ. 
Τῆι τε οὐ 186 ὈοοΚ οὗ Πδηΐοὶ ἴΠΑῪ πᾶν δδὰ διρῆδν ὁπὰβ δῃᾷ ποῦ]! 
οὈ͵εοίδ ἴῃ νον, [μ8ῃ 80:26 ΟΥ̓͂ {π6 ἐγ τῖο5 Βανο διίγ υϊ δα ἰο Β΄πὶ. 

Τῆυ5 τυ ἢ 88 ἴο [88 Μεοὶ οὗ ρυ Ὁ 158: πρῶ βαοἢ δὴ Εχροδό. ὙΒῸ ποχὶ δίβρ, 
σὰ ἴδ6 ρατί οὗἁἨὨ ΟὈ᾽δοίοτβ 18, 0 ἀθὴγ {δε ἰδίου δὶ ρυσΌΔὈΣ  Ὑ οὗὨἨ τλ6 οἰρο θαι» 
δίδηοθα βίδίβα, “ἭΗβ τηδάποβ5, [ΏΘΥ 88}, 0Γ 80 ἰσῃρ δ ρογίοα, δἰ πβουρὰ 
ῬοΘ5 1016, 18 αὐ ΟἿ ΠΠρτΟ Δ δ͵6, ὈΘοδῦβ6 ΠῸ ἩΤΙΘΥ τ ΠΏ Π0Π8 δηγίδίηρ ΟΥ̓ ἰΐ, 
δχοθρί ἴπ6 δυΐδον οὗ Πεβηϊοῖ. ΥΒΟ τδπ Ὀοϊΐονα ἐμαὶ 80 ἘΧΙΊΓΒΟΡΟΪΏΑΡΥ ὃ 
ἐδίπα, δῃᾶ ὁη6 πὰ ῖςΒ τυυϑὲ ἤανα ραΐ δῇ ρ6Γ]] Δ}} [86 ρροδὲ ἱπυδγεβῖ οὐ 186 
Κίησάουι, του παν ὈΘΘῺ Ῥδβϑβο Ὁγ, ἰὼ ρίνίηρ 116 Βίβίουυ οἵ {818 κίηρ ἢ 
Τδὸ Ἡθοὶθ αϑδαὶγ, ἐβοοίοσο, δασα [86 δἷ οὗ δοῦοῃ δοὰ ἠοὶ οὗ ἔλοϊ." 
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Τακίησ [Π686 ΔΕΒΟΤΈΟΏΒ 88 Του πα δα πῃ γα τῃ, ἰπ τοραγὰ ἴο [86 ΔΌΒΘηΟΘ εἶδθ- 
ἩὮοτα οὗ δὴν δοοουηὺ οὗ Νουα δά ποΖΖαγ᾿Β πιαπία, Ἀπὰ οοιηρατίηρ [819 ΠΣ 
ΟἿΣ τοοάογῃ πηοϊποὰ οὗὨ ττϊτπρ Ηἰβίουυ δηα ὈΪΟΡΥΤΘΡὮΥ, ἱπογα 86 θι8 ἴο Ὀ6 δὲ 
Ἰοδϑὶ δἢἢ Ἀρρϑδγϑδηςθ οἵ βοιμοϊ ἰπρ (Ὀσα 40 16 ἰῃ ἱΐ, 1 γοβρθοῖ ἴοὸ {πΠ6 ογοα!ϊΐ 
οΥ̓ 186 ὈοΟΚ Ὀοίοτο υ8. Βυῖ ἣθ ψ}ο 18 δηλ αν τ ἢ 1Γπ6 ἔγαστηθηιδ ΟὐὗὅἁἨ ΘΑΥΙΥ 
Οὐδ ηἴ8] ἰβίοσυ ἰδδὺ σοιηδίῃ, Μ}}} Ὀ6 βίον ἴο βδοῦ 0 βυςῖὶ ἃ βίδπάδσα οὗ 
ἡαάρσίηρ. Τθθ αγσωπιοπίωπι α βἰἰοτιίο 15. ουμα οὗἨἁ [86 τηοβῦ ἰγθϑοβθτουῦβ οὗἉ 4} 
18δδῖὶ που θο Ὁ ἴΒ6 Ἰορὶο οὗὨ μἰδύουυ. ΕΓ ΘΧϑρ]6 ; 1ὐ 18 ΝΘΤῪ ΘΑΒΘΥ [ὉΓ 08 ἴ0 
δδὶῖς : Ηον, ἰπ τι ηρ ϑοϊομ ἢ 5 ἰδ, σου] 818 ἜΘ χοδβδῖνθ ῬΟΙ Υ ΚΆΙΩΥ δπα 56 ῃ- 
δ δι, 18 Ἰἀοϊδίσγ, δηὰ μα γ δἷ8 ἀδηρσου γί ϑίπρ ἔγοτα [ἢ6 Δρρτ βΒΙ 0 ἢ8 οὗ 
ὨΌΣΙΘΓΟΌΘ δηὰ ρονογίαϊ ΘΟ Θπλΐ68, ὩΘΔΓ πα οἶοβα οὗ 15 16, ὍὈ6 ρᾳ5886α ονον ἢ 

Απὰ γοῖῦ [86 γον οὗ [86 ΟΠ τοπ οἾθ 8 μ88 οὶ θνυθὴ τη Ποηθα οπα οἵ {686 
εἰγσουτδίδηοοθθ. [ἢ ἃ 1" οὐὁἨ θδν!α, μον οου]Ἱὰ ἷ8 δα] ΟΥῪ δηὰ τουγὰοῦ ὉΘ 
Ῥδϑεοὰ Ὀγῦ ΥὙοῦ ὑμ6 ϑ81ὴ6 δΌΓΠΟΥ 85 ἢοὶ ουθὴ δαάνογίθα ἰο ἱῃθπι. Απά [ἢ 
Ὅ6 κῸ ἴο ἴδ Ν. Τοβῖ., ᾿ῦ 15 Θᾶϑὺ (ο τϑὶϑ [ἰΚκ συδβϑίοηβ ἴσο. Ηον οουϊὰ 
δΌΓὮ. τ ΓΔ0]65 845 [μιδὲ αὖ [86 γοοὶ οἵ Βείμοβάβ, οὐ [88 γαϊβὶηρ οὗἨ 1.8 Ζδσγυβ 
ἔγοτα [86 ἀοδά, Ὀ6 ραϑβϑϑθὰ οὐϑῦ ἴῃ 8ϊϊθησθ ὉΥ ἴἤγθα οὗ (86 Ενδηρο] 8 ἡ Απὰ 
Ὀδοδῦξθ [ΠΘῪ ΓΘ 80, 18 ἐμαὶ Θῃουρῃ ἴο οοην!οῦ Φοῖπ οἵ ντϊπρ τηθτα τὸ- 
αποε ὃ 

ὟΝΒο, πιούϑονογ, ἅτ πο Ὺ (δὶ βανθ υηδογίακοη ἰοὸ ττῖϊθ {π6 ἢἰβίοτυ οὗ 
ΝΟΌΘΟΝδά πο ΖΖΑΓΒ ἰδίου 1 ὃ ὍὨ6 βοσιρίυΓΑΙ Ὠἰἰδίου 68 σῖνθ 8 ΟὨΪΥ [Π6 ἴῸΓ- 
ΤΟΥ ρϑζί οὗἨ 85 ἰοηρ γοϊβῃ, δηά οϑᾶδθ σὴ π΄. ὙΤῈΘ ῥτορμοῖβ Φογοιη δὰ 
δὰ Εζοκίθὶ οοαϑοα ἴο τυ, πα ἰὴ ἰδοῦ τποσὸ ἤθεα, θοίογο ἴπ6 οἷοβα οὗ 
ΝΟΡΟςΒδάῃμοΖΖζατ᾿Β Γοῖρτι, δηὰ οὔ οουγβο μᾶνα ον ὰ8 ποι πης σοποθσγηίηρ 1. 
Τμο Οτθοϊδη Ὑγιΐογβ, ονθὴ Ηογοάοῖυβ ᾿ἰπι56 ]  γἢ0 ΒρΡ6 88 80 πχυςἢ οὗἩ Βδγ- 
Ἰοῃ, δαὺ ποιμίηρ οἵὗὁἨ ΝοὈυσπδάποΖΖᾶγ; δηὰ Ἰηάθοά, μον [{||80 ἀδρθηάθῃοθ 
σδῃ ὃ6 ρἰδοθὰ οὐ δΔῇγ ἰβίουυ οὗ ἴπ6 τοπιοὶθ Εδϑὶ ὈνῪ [6 αγθοΐίδη ττιῖθυϑ οὗ 
ἃ Ἰαῖα 8,78, 966 Π18 ΠΟῪ [0 Ὀ6 βΘΠΟΓΔΙΪΥ υπάογϑίοοα δηἀ δοκηονοαρεά. {00- 
βερῆμβ (Δηία4.) Δοὰ Ευβουίυ8 (Οῃτγοῦ.), τὸ δᾶνο ἱπαάυδίτουβὶγ Ὀτουρσμῖ 
᾿οΖοῖΒοΓ 4}} ἐπὸγ σουἱὰ πὰ τοϑροοίϊης ΝΕθυς Δα πο ΖΖαγ, αν τηθηιοπρὰ 
ΟἾΪΥ 5ὲΣ τυτὶ ἰηρβ τ οἷ γθοορηΐζο ἃἰαι. (1) Τῆο ῬΒοηιοϊδη Αῃηδὶβ᾽ νι 
ΤΑΘΤΟΙΥ τϑηϊΐοη ἷ8 αἰΐδοκ οὐ Ῥηθηϊοῖα. (2) Τὸ Ρμθηϊοίδη Ηϊβίοσυ οἵ 
Ῥμιοϑίγαϊθβ, τ Εἰ ἷ ΠΊΘΓΘΙΥ πλθ 0 Π.5 ἢΪ8 Ὀοϑιορίηρ Τγτο. (8) Μοραβίβθηθβ 
(δον. ς. 280 Β. (.), πβο ἱπ μἷ8. Ηἰβίογυ οὔ 1πάϊδ, πιθηλοπϑ [6 ΟΥ̓ΘΥΓΆΠΠΙΩΣ 
οὔ Πλ0γΑ δηὰ 1θοτῖα ὈὉγῪ ΝαθυςμδάποζΖαν, (ν Β] ἢ 'ἰ8. ΡΓΟΌΔΟΪΥ 80 ΟΓΓΟΥ). 
(4) Ῥίοοϊαβ, ἴῃ 8 Ρογβίϑῃ Η 5ΌΟΥΥ, τη κ6 8 ἃ ΠΊΟΤΘΙΥ σαϑυδὶ τηθη τοι ΟΥ̓ ΒῚΠ), 
(9οα. Απᾶᾳ. Χ. 11. Οοπὶ. Αρ. 1. 21.).. ᾽να διὸ σϑδυσϑὰ ἴΠδ6ῃ ἴο ἔϊοο δἰ δίοσὶ - 
8η8, ΒογΟΘυ8 δπὰ Αργάδηυπ, 0 ὈοΙὰ ἀτον ἔγοπι Ομ] 66 δηπαὶβ οὐ ἰγδα!- 

ὥοη. ΟΥ̓ τδοβο πὸ Βᾶνθ, πάρα, οΠἷγ ἃ 6 7 γοιῃηϑηῖβ; Ὀυϊ νγγ6 Βαθ ἰ0 ὅδ) 0 
8}} τ πὶ ο (ΠΟΥ τγοῖθ γοβροοίϊης ΝΟΌΣ 6 ΖΖαυ. [πη Βετοβυθ, 6 τ ΠΟΘ 
δοοουηῖ 065 ποῦ διπουηΐ ἴ0 ὕνο ρᾶροβ 12π|0; δῃὰ δρουϊ [8] οὗ 1ἢ18. 18. οὐ- 
ουρὶοα ψ]Ὰ δὴ δοοουπὶ οὗὨ [86 δἰγιαούυγοβ Ὑ 80} ΝΟΡυΟμδάπθΖζαν σοδγοὰ δἱ 
Βαγίοη ; δθ6 ΕἸ ίοτ᾽ β Βογοόβυβ, Ρ. θὅ 866. Ιπ Β00}}Ἐ 8 τβϑσὰ 180]6 οἵ οοῃ- 
ἰδηῖς, ΟΥ κα] οιοῃ-ϑ οί, οὗ ἃ γοῖρῃ οὗἩ τόσ ἰπδὴ [ὈΣΓῪ γϑδγβ, δηὰ οὗ [86 
εοῃπασδὲ οἵ 411] ὨΣΙΒΟΣ Αϑῖ8, ον οου]Ἱὰ 10 Ὀ6 ἀχροεῖθα {μεῦ ἃ τυυιΐοσ σνου]ὰ 
ξῖνα ἃ ἀφίδι] οἵ ργίναϊο ροσβοηδὶ ἴῃ βγη 165 ἢ ΘΌΡΡΟΒΘ, ἴὉΓ Θχδιιρ 6, 8016 
ἴμγοθ οθηϊατθβ ὨθΏσΘ, ἃ ὙΓΠῸΓ δμου!αὰ ὑπάοτίακο ἴο σίν ἴ86 ιϑίουγυ οὗ 
ὅφογχε ἐδ6 ἰδγτά, δηὰ οὗ .ν͵8 ἀοϊῃρβ ἴῃ Επρίδηὰ ἀυγίηρ ἃ ἰοῦ δηὰ πιοδί 
Θν θη Ὁ] τοὶ. 1 σοηῆποά ἰο ἃ ρᾶζο δπὰ ἃ μα] ἢ, σου]ὰ ἢ ὃ6 ᾿Κοὶγ ἰο [6}} 
126 5ίογγ οὗ [δ15 ΚιησΒ τηδηϊδ, δῃὰ (86 ρϑυίϊου αγβ οὗ {86 Ἰαὐοσῖμι ΒΘΡΘΏΟΥ ὃ 

11 ᾿ 
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Απὰ [Ὁ Βθ ου 6 {μ686, ποα]ὰ ᾿ξ Β6 δὴγ φγοοῦ ἰδδὶ {676 Ὑ88 Π6ΙΒΟΓ πιαπία 
ΒΟΥ γεσέπου  Βοδίά6β, Βογοββ ποῦ Στ ρΡΓΟΌΔΌΪΥ δ8ἃ οἰδοῦ ἴδοι ηρβ ἰοπασὰ 
[86 ΒΑΟΥ]ΟΙΙ9ἢ Βότοῦβ, ἔμ 8η δυο ἢ δ σόουἹὰ Ἰο δὰ ἢἰπὶ (0 ἀνν6}} ου μδγίου ασὸ 
||κὸ τπ6 οὔδ ἱῃ αυρδιίοη. ΗΟῪ οομμο8 ἰΐ, ἐμαὶ Μδηοίδμο, δπὰ ἰδ αγοοῖκ τὶ» 
ἴοιϑ το δανο ον δῖμι, τ ]Ὲ (ΒῸΥ οοἰοὈγαίθ (86 νἱοΐοιγ οὗ ῬΒασδΟΣ 
Νδοδο ονὸῦ ἴδ6 ϑυγίδῃβ, ἴπ ἴδ6 {ἰπ|6 οἵ “οβι δῆ, δ8ὺ ποῖ ἃ σογὰ οἵ μ15 ἀθίδδὲ 
δὶ δυο ϑῃ ἢ [0 ἰ5 ρμἰδίη, [δῇ Μδηθίμο ἀἰὰ ποί τιβὰ ἰὸ νον {86 ἰδυ- 
Το Ϊ5 οὐ δὶθ σοπα  ΘΤΟΡ ἢ δα 80 δ ᾽88 τοϊγαϊποα ἔγουιν {Π6 Ἰδίίου ρασί οὐ [886 
ΒίοΥ. Απὰ ἀο ἴδΠε Ῥογβίδη Ὠἰβίογ!οϑ γθοορβηϊζα ἰ86 ἀοίδδί οἵ. Χογχθβ ὉΥῪ 
186 ατθοίδῃϑ, δπὰ {παὶ οὗἩ Πασγίιβ ὃν ΑἸθχδθπᾶθυ τὰ Αβια δ ἢ ΓΠΙΏΡΒ ΔΓ͵Ὸ 
ἴοο σοπιιοη διηοησ δποίϊθηῦ ἢ δου 88, ἴ0 ΘΧΟΙδΘ ΔΩΥ͂ ϑΌΤΡΓΙΒῈ ΟἹ ἴδ ρᾶσί οὗ 
Ἀϊπὶ ΨἘΟ 18 σοηυθγεδηῖῦ πὶ τἢ [ἢ 6]. 

ΑΒ ἴο Αὐψάεπιιδ, δὶ τὸ αν οὗ Ηΐπι 18 81}}} 1685 {δὴ {{π6 Τοτηδ1η8 οὗ Β6- 
τοῦυβ. Απάὰ γοῖ, 48 νγὲ 588} βοὺῃ 866, ἴΠ6ΥῸ 18 βοιηθίηρ ἴῃ δαὶ 1616 ΒΘ 
ἄἀοοβ βΒ8Ὺ, ἴπδὶ ἄθϑογνθβ ΟὟὉγ ραγώσυϊαν δχδιωϊηδίίοη. Ϊἷῃὼ Εαδερ. ῬΥΊΔΘΡ. 
Ενδηρ. ΙΧ. 41, ἰβ. ἃ υοίϊδιίου ἤγοιι Βἷαι, (6 διηουμί οὐὗὁἨἁ τ ΒΟ ἢ ἰ8, [δὲ )υδὶ 
θοίοτγο δῖ5 ἀδδίθ, Ν δυο δάποζΖαγ, δϑοθηαὶπρ 89 ρα]δοθ, νγ8ἃ8 βεϊζσεὰ ψὑ0}} ἃ 
αἰυΐπε αΠ[αίωδ, αἰλοτοά οσαγίδίη ρἰοομπιν ῥγοαϊο ὔομδ σοποθγηρ ΒΑΌΥ ΟΣ, ἴῃ 
Τοβρθοῦ ἴο [86 ἤηΐυγα, δηὰ ἔπη δυάάθηϊγ ἀϊδαρροασοὰ." ΤῈ Ἰδδὶ ρμδτγὶ οἵ 
[818 ρϑδβᾶρα ἢ85 ἃ ΒΙΠρΌΪΔΡ δἷγ, δῃ ἃ βθο 8 ἰο Ὁ6 ἃ Κὶ πᾶ οὗ ρορυΐδὺ νεγξιοῦ 
οὗ {π6 βίογυ οὔ Νϑθυς β μ6ΖΖΑΓ᾿Β τηδάποββ, 89 ἰο] ἃ ἴῃ ᾿ἷ5 ῥσοοϊδιιδου. Βυΐ 
δίοπρ τῖτἢ 1815. ἸΏΘΤΟ 18 ΒδϑιἾν δὴ ϑυϊάθῃὶϊ αἰζοιρὶ ἴο ΘΟν Σ ἴδ 6 ἀΐδρτδοθ 
οὗ (π8 πιαηΐα, ὈΥ σομνογίηρ Ὁ ἰηῖο 8 ΚΓ ργορλείίοιιβ. ζΔῃ16] 88 ῥγθ- 
αἀἰοϊοὰ (7: δ) (86 τῖδα δῃὰ ργόστϑϑδ οἵ (6 Μοάο- Βοσβίδῃι ἀοζῃϊηίοη, δηὰ ᾿ὼ δ]}- 
ἀθνουτγίηρ πδίυτο ; δῃαὰ Νουυοπδά πο ΖΖαγ Ὠἐπι86}}, ἰὰ 815 ἄγθβαι οἵὗὁἨ [86 ς0]06- 
88] ἰπιαρο, δὰ 6 υἱϑνν οὐ [}6 βϑίηθ, 2: 89. ΒΥ υρϊχίηρ [818 ὙΠῈῺ τ δδὺ 16 8384 
οὗ δία τηδάπϑβϑβ, δῃὰ ρίνιηρ ἰο ΝευυςμδάποζζΖαν ᾿ἰτη50} ἃ ργορλείϊο αβίαίωξ, 
(το ποὺ ἀπηδίυγα! Υ σοπποοῖθα 1056} πὶ} 156 ἰΟγοοάϊην ἀγθδιμβ), [86 
ὙΠΟ]6 ῬΑΥΔΡΤΔΡ οὐ ΑὈγάθδηυϑ βϑθπιβ ἴο Ὀ6 τοδάθ ἃρ. 1 ββου]ὰ ποὶ ϑδυϑρϑοῖ 
δῖτι οὗ Βανί πρὶ Β66ὴ ὑμ6 Ὀοοῖὶκ οὗ 1)8ῃ16] ; Ὀὰϊ τμδὲ ἴμ6 ἰγδα πο π8 ἔσοτυ τ θ]ο ἢ 
86 ἄγεν, βαὰ Ὀδϑῃ ἰοσιπθὰ δαιοηρ ἴἢ6 ρορυΐδοθ, δῃηὰ ῥΓΟΥ τιοα!βοαὰ ὉΥ 
(8δὺ Ὀοοῖκ, ον δ ἰθαδῖ ὉΥ ρορυΐασ συπιοῦ δοςοογάϊηρ 'π δοῖηθ χορ τηθδδι σα 
ΠῚ ἰδ, διηοηρ [6 ΗΘΌΓΘΟΥΒ ἴῃ ΘΧῚΪΘ, οὯ0 δὴ ἈΔΡΟΪΥ 8060 σοοὰ ΓΟάδβοη ἴο 

ἘΞ ΤΏ6 ράλδβαρα 9 80 βἰηραἶατ, ἴῃ 1 ἄθοπὶ ᾿ξ οχροάξοπι ἴο Ὀγοϑδηϊ ἃ ἰγαπδίϑιίοη οὗ 

τ το τ6 γϑδάθγ, [πδ΄ Π6 πιαῦ ἡυᾶρο [ογ ἰπιβοὶ. Αὐγάρηυκ ἤτγεῖ αποῖοβ ΜορδβΊΠΘ 68 

88 8ῃ Δ} {ποτ Υ, ἰη τοσαγὰ ἴοὸ ΝΕ δ 2ΖΑΓ Β Τοηᾳαρεὶ οὗ γυῖα πὰ Ιροτία. Ηρ 

16 ργοοοοαβ ἴο γοίϑῖθ ἴΠ6 γί ον ἰγδάϊπίοη οἵ τὸ ΟΠ άοδη γοβροοϊίης Πἷτη : “ΑΟΣ 
ἔδοδα (Ὠἰη 8 [{Π6 σοπαυαβῖ8 αῦοΥα παπιθα], αϑ ἐΐ ἐδ δαἰά ὑψ ἰλε Ολαίάδαπδ, Ἀανὶρ 88- 

εοηρά ᾿ἷ8 ραΐδορ, ἢ8 88 βεϊσεὰ ὃὉγ 8οπι|Ὲ ροᾶ, λῃὰ βροδακίηρ δ᾽ουὰ ἴι βαϊὰ : “1 ΝῸ - 
πο ΠδἀπόρΖαγ, Ὁ ΒδὈγ]οηίΐδηβ, ἔογοιοὶ γοὺγ ἔα Γο σΔ] απ τ, τυ ἢ Ὠεί ποῦ Β6᾽ 8 ΤΥ 

ΒηΘΟΒΟΓ, ΠΟΥ αδοη Βε]18, σΔἢ ρεγβυδας ἴῃΠ6 651 1685 ἰ0 Ανοσῖ. Α εγξίαπ τπεμίε “πὶ}} 

οοπη6, οἰ οΟΥ πα γοῦγ οὐ ἀϊν᾽ πὶ 1168 88 ἢΐ8 ΔΌΧῚ ΑΓ 68; πὰ 6 Ὑ}}} ἰτ ροθθ βεσυϊαὰς 
[προπ γοῦ]. Ἠΐδ οοδάϊπιοτς μὴ} 6 (80 λέοάε, γῆο 8 186 Ὀοδϑὶ οὗ τῃ6 Αδεγτίδιδ. 
Ὑγουϊὰ τπαῖ, ὈοίοτΘ ἢ 6 Ρ]ΔΟΘ5 ΤΥ οἰτἰ ΣΟ ἰῃ βαςῖ ἃ οοηάἰίοη, δοῖηα ΟΠ δυνά ἷβ οὐ μα] 

ταὶσὶνο στον Ὠἰπὶ ἂρ ἢ πεῖοῦ ἀδδιγαο οι! ΟΥ̓ τπδῖ, ἰαγηδά ἴῃ ὁ ἀΐϊδδγεης ἀΐγεο- 
κἰοη, π6 ταὶ τοδῆὶ ἰῃ τ[86 ἀδβοσὶ, (ΠΟΤ ΔΥῸ ΠΟΙ ΠΟΥ οἶτ165, ποτ Γσοἴδ6 08 οὗ τηδῃ, Ὀαὶ 

πὶϊὰ Ὀοδ5ῖ8 πὰ ραϑίπγασο, δηὰ (86 δἰγὰ8 νϑηᾶεν), Ὀεῖηρ τότ ποιηπιδὰ ἰῃ ὉΥ τοῦΐδ 

δηὰ ταυΐηο8)] Μαγ ἰΐ δ6 τὴγ Ἰοὶ ἰο δἰἰδίῃ ἰὸ ἃ Ὀδί(οὺ δῃὰ, οίοτο Ξποῖ τπίηρβ οομῖα 
ἰπίο εἰο τοϊοὰ "ἢ Ἡγυίηρ υἱλοτοὰ (Πὶδ ῥγεάϊςιίοη, μ6 Του σίαι ἀἰβαρροδγο." 
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ἀουδε. Ηον οδθα ἰγδαϊθου ἰὸ δϑδῖρτι δυο ἃ ῃγϑάϊοίοη, οοποογπίηρ [86 
Ῥεγείαπ τυ, ἴο ΝΟυοδάποσζαν ἢ [}ἢ ἢϊ8 116 (ἰπλ6, ἴΠ6 ῬοΥϑΔὴ5 σΟΓα ποῦ 
Κοονῃ 88 δου τὶς ογῸ Ὦδη ἃ πη6ΓῸ οἶδ οὗ ἃ ὑσονίῃηςθβ. ὙὙΠΘΓΟ πηυδβὺ Βᾶνθ 
Ὀεοη βοιιθι ηρ ἴο οτρίηδίθ βυςἢ ἃ ὠπέψωε φγεαϊοίίοη, ἴῃ (86 τοϊπά5. οἵ ἴδ 
Ομαϊάθεβ. 1 Ἂδη (δίπὶς οὔ ποιβίης θογὸ ᾿ἰκοὶγ ἴο ἀ0 80, ἴδῃ ἃ ουγβοῦυ δηὰ 
Βεοὶγ σοδάϊηρ οἵ ἴῃ 6 Ὀοοῖ οὗἩ [.6η16] διοπσ [ΒΘη], ΟΥ δἱ ᾿θαϑὶ ἃ ΗΠ ῦγου ἵγὰ- 
ἀϊοηυ βυσὴ 45 ᾿'δθ Ὀθθ Ὀοίογο παπιοὰ. ΝαΟυςβδάποζσασ Μδ8 (ἢ6 ῃαὶῃ 
δυὐ)εοῖ, ἴον ἢ6 γὰϑ ἴ86 οΟὈ͵θεὶ οὗἁἨ [Π6 παίϊουδὶ Ὀοδβίίηρ δηὰ ρίογυ : [86 
(ὐΐηρε, τυ ς ἢ ἀγὸ ἀσοβοῦι θ64 ἴῃ Ὠδη. ἵν. 88 δυουῦ ἴο σοπια ο ἢ ἴπι, δ6 8 τΏ846 ἴ0 

δὴ ἴγοῦι δἰ τ66], δοα ἴο ἀοδῖγο ὑπδὺ [ΠΟΥ τη  ὉΘ Ρυΐ ἀροη ἴμ6 Ῥογδίαπ πιμίο. 
ἘΠΏΔΙγ 6 νϑηϊβῖνθϑ ὕγομι [86 δἰ ριῦ οἵ πιθῇ, ἱῃ 8 τυδΏ πο. {Π|κ6 ἴο [Πδῦ ἴῃ νν ] οἢ 
Βο ἀἰδαρρθδγβθ, βϑη βιγυοὶς τι τηδάποαθ. ΑὈγάθπυβ πᾶ 6 4} ποποϑὶ 
ἴῃ τοϊδηρ 4}} (μ]5, (αμὰ 1 806 ποῦ ΠΥ 'γὸ βου] ἀουδι οἵ 11), πὰ γοὶ 186 
Ῥορυΐδῦ ΓΌΠΙΟΥ τὶς ἢ δ6 σΟρΙΘα, τη δαν Ὀθθῃ, δηἀ ον] θη} τγ88, ἃ ς0ῃ- 
[υροὰ δηὰ δείογορθηθουβ πἰχίυτο. [Ὁ νχὰβ αἰ Ποὺ ὑο τοοοηεῖϊο [86 δεοουηῖ 
οἵ Πδη] τῖτ τ86 σἰογ βοδῦοη οὗὁἨ {μ6 γστοπονπθὰ ἤθτο. Ηδθποθ βυςῖ δὴ 
ΔΙΑΪσημηδιίοη οὗὨ Γυπιοῦβ, 88 σου] ὰ βάν ἴπ6 οτοάϊ οὐ ΝΟ ὨΔαΠΟΖΖΑΓ ; [ῸΓ 
ἃ αἰνίηο αιαίωα ἀπά ἃ δυάάθη ἀἰβαρρθαγϑησθ 6 Γ6 σοηβι ἀθγθα ὈΥ ποεῖ [6 8- 
ἴδεπ, 85 πια συ οὰ τοἰκθ 8 οὗ {Π0 ροοὰ μίδαβυγο οὗἉ (πὸ γκοἀποδὰ. Τν ἰθαβὶ (πδὲ 
ἯΘ (δῆ ὨΟῪ ὨΆΚΟ οὗ δἱἱ (μ}9 16, ἰδὲ ἴθ ΑὈγάθηυδ᾽ ἔπι (γα νὰ 8.}}}, 

διποης ἰ86 ΟΠ 665, ἃ ἰγδαϊίου δυουϊ δοῃιοίηρ ΟΧΊΓΔΟΓΠΑΓῪ δηα ρθου- 
᾿8ν ἴὰ 1Π6 εἰοδίπρ ρΡαγὶ οἵ Νοθυομδάῃοζζαγ. 6. Αἴ 8}} ὀνβηίϑ, ἴμ6 δεςοιιηῦ 
ἴῃ Παπίοὶ 8 ὉΥ ἔδυ ἴ3 6 πιοϑὺ γβίϊοπαδὶ, Βοῦθυ, δῃὰ σσθ0]6. [πάθρα [86 ΟΥΠΟΡ 
ἃ ̓ ππ|6 δδοτγὶ οὗ ἃ Ἰῆδγθ τῃοῃδιΓοβ τυ ; 8παἃ πὸ οὐδ Μ}}} [ὉΓ ἃ τπιοπιθηῦ ἀδθια ἢ 

. γε, ἢ [86 βῃδρθ ἰῃ ὙὩ] ΘΒ 1 ἰδ ργοδθηίϊθα ἴο ὰ8 ὈὉῪ ΑὐνγάθηυβΒ. Τθοτθ 
ἃτ6, Βοσονοῦ, τ 4}} {Π6 ἸῃοΟΏ στο 168, δοπια βυτ  Κὶπρ οσοἰποίάθπσες ὈΘιυΘΘῺ 
Αὐγάδηυϑ δηὰ ])απίοὶ. Βοίῇ γϑργθβαηῦ 86 δχίγβογα δῦ ουθοῖ, ὙΒδίαν 
᾿λ τδβϑ, 88 ὁσσδυτίηρ δίδου ἴμ6 οἷἶοθο οὐ Νϑυυο δά π6ΖΖδι 5 ΘΟπα μΘϑ.8, ἃΠα ΠΘᾺΓΡ 

1δ6 εἰοβα οὗ ᾿ἴ8. Βοῖὰ ῥγοδοηΐ 86 ὑπὲρ 8ἃ5 δδρροηΐησ, 816 ΝΟΟυς δα- 
ὨΘΖΣΔΓ 88 ΟἹ [6 ἴῸΡ οὗ δἰβ ραϊδθθ. Ασοοτγτάϊηρς ἴο ἴ86 ἀγϑοκ ἰοχί 88 
διπθπἀθὰ Ὀγ ϑοδίζον, (Δ πον οοπβγηιθὰ Ὀγ (86 Ατηθπίϑη Υ δσδίοῃ οὗ 
Ἐπεο αθ᾽ ΟὨτοηΐϊεοη), ΝΟυς μδάποΖΖαγ ἰ8 βαιὰ το ὑ6 βοἰζβὰ ϑεῷ ὕτεω δή. ὃν 
ϑοτιδ αἰοϊηὐν ;  ὨΙΘἢ, τὼ ἴπ6 τοῦ οὐἩ Ομ] ἀς 68, ἐπ ΒοΆΓΟΟΪΥ τηθδη δηγί πη σ 
εἶφο (δδη δοπιε ζογεῖση σοάώ. ὙΠ αὶ ᾿μθὴ σὴ ὍΘ ἴπ6 προτὶ οἵ [818, ἃ Π16 88 
ἴδετε 15 πυϊηρἝ θὰ ῖ 1ἴ δοπια οὐἁἨὨ [6 οἰθιηθηῖβ οοπίδιηθὰ ἴῃ [)8η. ἐν. ἢ 1)18- 
δσυγοὰ {8656 ΟἰδηΘὨ8 8ΓΘ, ὈΥ ἴ[Π6 ᾿ὩΔΟΓΌΓΔΟΥ ΟΥ̓ ἰΓΔΑ  ΠἸΙΟΠΑΤΥ Τα ροτῖ, δπὶ ὈΥ͂ 
δὲ δορὶ τίς οὔ ογο- τουδὶ πο ρογνδάοα [Π6 ΒΔΟγ Οδπαπθ. Βαϊ δῖον Αἱὶ, 
ἴδ ᾿πργοββί ο 18 ᾿πο υ Δ ΌΪΥ πιϑὰθ ὉῪ Αὐγάδηυπ, ἐμαὶ δοοοτάϊηρ ἴο Ομ! ἀ6δ8 
υυδάπίου, ΝΟυυσμδάμοζζαν δηθὰ ἢ ἷ5 1} δ ἴῃ βοπιθ ὑπ βυ8] ΟΥ ΟΧΊΓΒΟΓΟΙΠΕΥῪ 
ἸΏΔΏΠΟΥ. . 

Βαυὶ νδδὶ δᾶγβ Βογοβαβ 'ῃ τοβροεῖ ἴο {μπ|8 ἢ Ηδ 8808 (ἴῃ διΐ8 ἐλίγαά Ὀοοῖ, 
οοηΐ. Αρίου. 1. 20), ὑμδὶ “ ΝΟΌΘΟΒδάποζζαν, δον θορίπηὶηρ τΠ6 δἰογθηλθη- 
ὕοποάὰ τ 4}}, ἐμπεσὼν εἰς τὴν ἀῤῥωστίαν, ζαϊϊπφ ἱπίο α εἰοξηε55, ἀορατίθα {μῖ8 
|6, δῦδυ τοϊχαίΐης ἰογίγεῖδγοο γϑαγβ" “Βαυΐ 18 ἴδεγο δηγίπίπς ὠποοηποη 
ἴῃ τδῖ6 δ᾽ 16 186 αυδδίίου ψὨϊοΒ τὸ ἀγο σα] ]6 ἃ ἀροη δῖ ΟὩς6 ἴο δῆδιννασ. “"Ὀὸ ποὶ 
ἸΒ6Ὸ Ὁ5Ό ΔΙ εἰσ κοη Ὀοΐογο ὑπ Υ αἰο ὃ ὙΥΌΥ δβῃουϊὰ νὰ σοηϑίἀδὺ {Π|8 ἃ8 δῆ γ- 
δος δρϑοϊαὶ ' Εὸν [86 ΨΟΥῪ τϑϑδοη, ἷ δΏΒνΟΥ, ἰῃδῦ ΒΟ 688 18 80 ΠΟΙΏΠΙΟΏ 
Ὀείοτο ἀθδὶ δ οὶ ἴο πϑοὰ Ὀϑίῃρ πιθηιτοηθὰ ; δπὰ ἱμϑγϑίογτα ἴ86 ραγίίο αν 
τορηϊοη οὗἁὨ 10 156 δΔἀδρίθα ἴο δυγδίζθῃ ἃ βυϑρίοΐοῃ, ὑπαὶ βοπιθι βίης δρθοϊϑὶ 18 
Ἰωοδηῖ ὈΥ ἃ δρϑοϊδοδίίοη οὗ [818 παίυγο. ΟΥἨὨ ΝΟΥ β οσδαυ δηὰ Νδθομηθα, 
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θοὺδ βυσοθββουῦβ οὔ ΝΟ υοπαάποζΖαν, γῖο, δοοοτάϊησ ἰο Βογοδαβ, θοίὶ ἀϊθὰ ἃ 
πδίυγαὶ ἀθαῖῃ, ποιῃίηρ 18 βαϊὰ ἰπ τοβροεὶ ἰο {μοῖν [ΔΠΠἰπρ' βίοκ. 

.Βαυΐ ἄοα8 ποῖ Βογοϑῖι8 βᾺ Ὺ ἴΠ6 βαίια (δίηρ (ἴῃ τοραγὰ ἰοὸ δίοζη 4), οὗ Νδ- 
Ὀυο δάποζΖζΖαγβ μον ΝΑΡΟΡροἑ ββθαῦ ᾽ “ Απα 885 ποϊμίπρ βϑροοϊαὶ 15 ἴο ὃ6 
[816 ουῖ οΥ̓ [186 ᾿δίίοΓ οδξα, ΠΥ δῃουϊὰ τὸ δἰϊοηρὶ ἴἰο τρακα ουα δηγ την 
ΒΡ6ΟΙΑΙ ἴῃ ἴμ6 6886 οὗἩἨ ΝΕΟΌΟ ΟΠ Δα ΠΟ ΖΖαΥ ἢἰτη86 1 Ὁ’ 

ΤῊ18 βἰδίθπιοπῖ, ΒΟΥΤΘΥ 61, 88 10 5665 ἴ0 ΤῊΥ̓ Πηα, 18 ποῖ Αἰτοροίμοτ οοτ- 

τοοῖ. ὙΒθγο 15 8 Βρ6ς 14] γσϑδβϑοὴ ΜὮΥ (6 δ᾽ ΚΠ 89 οὐὗὁἨ Ναῦοροϊαϑβαν ἰδ πιθῆ- 
ἰοποᾶ. Βογοβυβ ἢγβῇ βίδίοϑ, {Παὺ 086 ἰκϊῃρ; Βδὰ 1η 06] ]Π σοποα (παῖ 818 ϑδίσαρ 
ἰῃ ὙΥ δβίοσῃ Αβία δαὰ γϑνοϊἰοὰ, δπὰ οὐ δυνάμενος αὐτὸς ἔτι καχοπαϑεῖν, δεῖησ 
ἀπαδίο ἀλη ἀν ἰοπσεν ἰο ὠὑπάσογοο λαγαπδῪῖρδ, ὮΘ βοηῦ 18 βοὴ ἴο βυραάυο 
ἴα γονοϊίοσθ. Υ 8116 ΝΕΟΟυ δά ποΖΖᾺΡ τγν88 οηρεροαά ἴῃ {18 τη ϊβδίου, “1 

Βαρραοπεὰ ἰο Νοροίδεβαν ἷβ ΔΊ ΒαΓ, ὡὐἱο ἐσαϑ8 βοΐ αἱ (λὶθ {ἴπι6 (κατὰ τοῦτον 
τὸν καιρὸν ἀῤῥωστήσαντι), ἴο ἀἶ6 εὖ Βαδυγίου." Νον ἰδὲ οὐνίουβ γθδβοῦ 
ΟΥ̓ πιοπιοπίησ ἢ8 ἰηβγῃι δβίδίθ ἤθτα, 18 ἴο ΒΟΥ ὙὮῪΥ ἢ6 δοπὲ ἢῖ8 βοῦ 
πῖτ 18. δγηγ, ἰπβίθδα οὐ δβοδ πα ἰὸ δπβο] . Ηἰ8 ἀθδίῃ ἰς αὐδογνατγάβ 
οοπηροῖοα σι {Π|]8 8:0 Κη 685, ἰπ ογάον ἰὸ βῆον, ἴπαῦ ἢ6 οοηπηυραὰ ἱἱπῆττα 
ἀατγίηρ [86 ἀχροαϊίοη Ἰ6δα ὃν ΗΒ δοη, 0681] {16 τπη6 οὗ Ὠἰθ ἀοδαίθ. ΟΥ̓ σουτγϑα, 
[Π6 τππῆϑγὸ ΟΥΟΪ ΠΑΡῪ 1468 οὗ ἃ δ. Κπ 688 μος ἢ ργθοθᾶρβ ἀθαιῃ, ἰΒ ποὶ ἴπ6 οπθ 
τ ΠΟΙ (6 ὙΥΓΓΘΥ 81 ΠῚ8Β 10 ςΟΠιπΠΙοδ6 ; ἃπαὰ 1 βοιηθίδιηρ βρϑοῖδὶ ἴῃ {18 
0886 18 ἀδποίεα, ΟΥ̓ ἴπ6 πχοηϊίοη ΟΥ̓ [Π6 5: οἷς 688, 16 ΤΥ Μ06}} δῦρροβα {μπδὶ 
βοιιοι ὶης 5ρθοὶδὶ τὰ ἴΠ6 5θοοηα Ο880 [8 τηθδηῖ. Βαὶ Ἡδαῖ 5 1 [Ιἐ 16 {πδὲ 
ΝΟὈυς δή μοζΖΖζαγ μδὰ θαρυπ ἃ γγ)8]}} οὐ βδοπιθ πὰ, [86 σοτηρ οὕοη οΥ̓͂ ψΒϊο ἢ 
Ὑ188 ἱπιογγυρίοα ὮὉΥ ἷ8 ,αἰπρ δἰοῖ, ἐμπεσῶν εἰς ἀῤῥωστίαν. Ἰ,ΘΏροτκα τδῖκοϑ 
Ἰισμὺ οὗ (Π]8 πιοάδ οὗἁὨ Ἔχ ρτγοββίοῃ, δηὰ {81}}Κ8 {μὲ Ηρ βίο ῬΘ Τρ πλϊϑία 65 186 
πδίυτα οἵ ἴπ6 ατοοκ τἀΐοπι, ἤθη Β6 αἰ! θυ16 5 ΠΠΟΓΘ ἰο 0, [ῃΔῃ ἴο [Π6 δἰπηρ]θ 
ἀῤῥωστήσαντι οταρογοὰ ἴο ἀδβοτῖθθ ἴπ6 σοηαϊίίοι οὐ Ναθοροίαδἑβασ. Μοκὶ 
οἰοαγὶγ Ηδηρβίθηθοτγρ 18 5 ὈϑίΔπ } 4} ἰπ τ186 τρί; (ΡΥ δ ᾿ἰϑϑϑὲ ᾿ξ σδσσγίος 
ἢ 10 ΤΠ 6 ΔΟΟΘΒΒΟΥΥ ἰά68 οὗἩ Ὀοΐπρ διααάεηῖΐν ἱπυαάεα ὃν πἰοῖπο55, τς ἢ τῆ 
οὔμον ({π6 ᾿ατ6γ) ἀοο8 ποῖ. ὙΥΒαῦ {8}8 8: 688 γγ88, Βδϑσοβυ8 ἀ068 ποῖ δᾶ Ὺὺ; 
ποῦ οουϊὰ νὰ οχρθοῦ πίῃ ἴο ἦο 8θὲ.. Βυΐ ἱηπἀοροπάθηι οὗ (18, δῖ8. τοοάϑ οἶ 
Θχργθϑϑίοῃ ἐν 8 δ ἰοιϑὺ (Π6 Ιά68 οὗ ἃ ϑυάάδῃ δῃά υὑποχρθϑοίθα βἰεϊκπθβδ. 
Ουν τοχὺ δϊογαβ δὴ διῆρὶ 6 δχρίδηδίίοη οὐ [Π6 πηβίϊον. 

“Βαΐ [Π6 ὕτννο 64868 δἃγ6 πού ΑἰῖκΚθῚ ΠΑῪ ἵἴπου ἃγὸ αἰ γθοῦ Υ ορροδβοὰ ἴο οδοὰ 
οἴβαγ. ἢ δηῖο] δᾶγ8 ὑπὸ ΝΟΌΣ ΒΔάΠΟΖΖΑΣ τγᾶ8 βδιγίοκοη τ πιδπΐα; δηὰ 
{παῦὺ ἢα γεσουεγοα ὈοΪ᾿ εἷϑ ΒΘ 4] ἢ δηᾶ 5βἰδιίοη ; Βογοόϑυϑ, ἐμαὶ δα ἀϊοὰ οὗὨ δὲ 
δἰ Κηθ89: πα ὄν δΌγάσπυϑ, (μαῦὺ Πα ϑυδάθηϊν αἰϑαρροαγοὰ ἴῃ ἢἷβ δοβίδεγ. 
Βγο ἴπδη 15 σοπ γδαϊετίοη, ποῦ σοπγηηιαίίοη." 

50 Ιμϑησογία, Ρ. 146 8.8ῆ6. Βαϊ 88 ἴο Αὐγάοσῃυβ, [818 ρατγί οὐ δἷ5 δοσουπὶ 
18. ἴοο ρἰδίηγ ἐμ θ]ου8 ἴο ϑυρροτῦ 8ῃ οδ)θοϊίοη. ὍἼο βίηρ!ο εἶαυδα οὗἨ Βοτο- 
5.8, ἴῃ γῆ]. ἢ} 6 Ὁ6118 186 5΄ΟΥΎ, Β66}8 ᾿παἀθοα ἴο σορηθοὶ ἰἢ6 βιεκῆθδς τῖτῆ 
86 ἀδαῖιι οἵ ΝευυομδάηοζΖζαν. Βαῖ 0 1π|] 800 ΟΥ͂ {ἰπη6 18 πγβᾶθ, ἴῃ Γ6- 
βροοῖ ἰο [ῃ6 ἀπτγαίίοι οὗ (16 5: Κῆ8688. ΝῸ ρμδγουϊασβ ὙΒδίθυου ἃσὸ ρίνθῃ. 
Ιπ τπῸ6 δῦβαοποθ οὗ σνογυιίηρ οὗὨ [818 πδίῃγθ, γ ἐβδῃηοῖ ὑὸ}Ϊ τη κα οὐΐ ἔγοῦι 

Βογοϑὺ8 ἃ σοπιγαα ὶεϊϊοπ οὗ Ἰ)8η16]1. 1)0ὸ 1π6 ῬοοΪκ5 οὗ [86 ΟἸγοῃὶο οθ οοπίγα- 
ἄϊου (Πο86 οὗὨ ἴπ6 Κίπρβ, Ὀδοδυδα [ΠΥ πηι ΔΏΥ δοσουπί οὗ (86 ζ8Πἰῶρα δηὰ 
931η85 οὗἩ θεν! ἃ δπαὰ ϑοϊοιμθμοη ἢ Α βριγὶὺ οὗ ᾿ἰθοταὶ οὐ οἶδα Μ1}} ΒαγάΪϊγ νϑη- 
ἴαγο ὑροὺ βδυςῖ ἃ ροϑιοη. [ἢ πον, ἃ8 βϑθῖῃβ αυ16 ῥτοῦδΌϊα, ΝΘΟυςΠδα- 
ὨΘΖΖΆΓ ἀἰοαὰ ΥΘΟΤΥ 8000 ΒΠΘΣ 8 ταϑίογδοη, Π6 θοῦ Ὑ6ΓῸ ὯῸ δροοίὶδὶ 
Ῥο τυ. 8] ΔΟ ἰΘνθιηθηΐθ οὗ κἷ8 ἴο Ὀ6 γοοογάθα Ὀγ {86 Οδαϊάθθ δἰβίοσίδη. Αἱ 

“σ᾿ 
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81} ονθη ἰθ6 6 ΑρΡθ818 ἴο Ὀ6 πο σοπίγααϊοίίοα Ὀούτοοθη δΐπι δηὰ δη]οὶ, 
πθδη [86 παίωτα οἴ (Π6 οᾶδϑθ 18 ΠΥ οοπδίἀθγοά. Τὴ οπθ ρῖναβ ἃ ΠΊΘΥΘ 
ξεοηεταὶ βἰδίθιπθηϊ, ἴῃ [86 Ὀγίοΐδβὺ δ ΠΘΓ ρυϑο δ] ; [ἢ 6 ΟἿΟΥ ρο68 Ἰῃῖο 
ῬδγΏσαΪδγα. 
Βαὶ «ευεη ψϑατε οὗ τηδηοϑθὶ Απηά ἀυτίηρ 8}} 1818 ἔϊσηα πὸ τονοϊυἴίοη οὗ 

βονογηπιθηΐῖ, δηὰ πὸ οἴμον κἰηρ ρἰδοθὰ οὐ ἰ86 (ἤγσοῦθὶ ΗΟῪ 18 4}}] 818 ἴο 
θ6 τοπάϑγϑὰ ργοδδοίο ᾽ 

Α5 ἴο ἴδ ἰσησίλ ο7 ἰπι6, σοταση θη δύοσβ βθοῖὶ ἴο αν 6 ὈΘ6ΘῊ δον δὶ Π6Υ- 
Ρίεχο Ὁγ ᾿Ξ. Οϊνίη {δῖ κ8 {μ8 δεύέη 5 ἢθτα δὴ ἱηδοῆηϊθ απ ΘΓ, 6Πι- 
Ρἰογοὰ ἴο ἀδποίε α οσοπϑίἀεγαδίε ρεγῖοά. 8ο Ηδηρβίθη ον (Αὐἰϊδοηίίο, 8. 
1189); πο αἷδο Ἰωιπιδῦθβ, ἰμαὺ ᾿ξ 185 ποῖ ΘΟ ΒΒΑΤΎ ὑ0 ΘΟΏΒΙΔΘΙ ἐΐπι65 ἃ5 ἀθποῦ- 
ἴῃ γεαγε. Ηνογηῖοῖς 888 ροηθ ἐγ Π6Γ, δηὰ πηδἰ ηἰδίηβ ὑπᾶὺ [686 {{π|68 
ἸοΓΟ αεἰγοϊοσίσαὶ ρετίοαδ. Βαϊ (Π6 ἰάϊοτα οὗἨὨ (86 ὈοοΚ (566 7: 25. 12: 7), 
δοοῖιϑ ἴο ἑογἹὰ {μἷ8. 1 ἀο ποὶ (δίηϊς (παῦ τϑ᾿ οδῃ {81 Υ βδπ ἴΠ 6 ΘΟ ΟἸ 508 
[δαὶ ψεαγε δ τιϑδηῖ. Βυΐ (πῃ ἃ 8ευθπ ψέαγ δ᾽ ΤΩ ΠΟ88 18 ὯὨῸ ὉΠΘΟΙΏΙΩΟΏ 
Οοούττοηςοα, δηα (ΒΘ ΓΟΙΌΓΘ ργοβθηῖβ η0 αἰ συ Υ. Βυῦ νὸ ἃγθ Ἵδ᾽]6 ἃ ὑἀρο 

ἴο δου βονν {86 ἰκϊησάοπι ντγαϑ τηδηδρθα, ἩΠΒουΣ ἀπούπον κἰὴσ. Απα [δ]5 
αυθδίοῃ 6 ΤΩΑΔΥῪ ΒΏΒΜΘΓ ὉΥ βαγίηρ, (μδὲ 10 γὰ8 ῬΡΓΟΌΔΟΪΥ πηδπαροα }ι580 88 10 
88 δἴϊον (6 ἀοδίῃ οὐ Ναδρθοροίδϑβασ, ἀυγίηρς ἴΠ6 οχρϑάϊοη οὐὗἨ Νοουςῃδά- 
ὭΘΖΖΑΣ ἴο Ἡοϑίθσῃ Αδίαβ, '. 6. ὈῪ ἴ86 Μαρὶ, δῃὰ ἰῇ ραδγίίουϊαν ὈΥ ἴπ6 Βοδα οὗὅἁ 
1815 ογάϑυ, 80 δϑϑῆβ ἴ0 ἢᾶνθ Ὀδθη οἰ ο 8}}} ἃ κι πα οἵ υ͵ἵσεγον, ἴῃ σ886 οὗ δῆ 
ὀχίσεπογ. 80. Βαγοβιιβ ΘΧργθβϑὶυ γαρτγοδοηΐδ ἴΠ6 τηδίίοῦ, ἤθη [16 Βρθδκβ οὗ 
ΝεθαςΒΔἀΏ 6 ΖΖατ᾿ δ τοϊυγη ἴὸ δῖ8 σαρὶϊα]. Οἱ [88 οοοδβίοη ἢ 583808, ὑμδΐ 
“Βα τοοῖς Ὡροη Βἰπιβοὶ  [Π6 δθαὶτβ ψῃ]οἢ δα θοθη τηδπαρθα ὈΥ (86 ΟΠαὶ- 
ὅεες [Μαφὶ], δὰ {π6 τογϑὶ δου Ὑ τολίολ λαά δεοη ργεβεγυεά ζοῦν λΐη ὃν 
ἰλεὶγ οὐϊφ.," (205. Απείᾳ. Χ, 11. 1). 80 νϑϑὴ ἴ86 Μοϑάθβ δπᾶὰ Βδογ]οπίδῃ8 
δοίη ἰο ἀσδίσου ΝΙ πονϑῆ, ἔπ ολίε7 ργίεδί οὗ ἴ6 Μαρὶ, Βϑ]θβὶβ, 15. ῃτθ- 
βεηἰδα 88 [86 ἰεδάδυ δῃὰ ρῥγίποθ οἵ "6 Ομαϊἄθδπβ; )10α. δὶς. 1. Μογο- 
ΟΥ̓ 85 ΗΠ πρείθθοΥρ σοι γῖκβ, [86 πΟΌΪΘΒ ΤΠΔΥ ᾶνθ δὰ ΤΏΔΏΥ ΤΘΆΒΟΠΒ ἴῸΓ 
ΟΠ Πρ ἃ ΓΟΡΘΠΟΥ ἴῃ [Π18 ὙΑΥ, 88 1 ρυῦ τοδὶ ῬΟΥΟΡ Ἰηΐο {ποῦ Πδηα 8 
πηϊδουΐϊ Βα θ᾽ οι πρ ἵμοτὰ ἴο ἀδῆρσον ἔγουι [86 ϑχϑγζοῖβα οὗ ἰ0. Ὑπδὺὶ Νϑθυ- 
ὁμδάποζζαν τ) ἃ ἱβογτοῦρῃ ἀἸβοἰ ρ] μδτίδη, απὰ ὑγ6}] υπαογβίοοα ογάὰθν ἐπὰ 

 φοιδοταϊηδίίοι, [Π6 οχίθηὶ οὗ Πἰ8 Θοπαπο85 δηἀ ἴμ6 ἀυγαὈ} Ὑ οὐὗὨἨ ἈΪ8 ΡΟῸΣ 
ποῦ] βεατῃ ἴο ββον. Ηἱδ δῇαῖγβ, (βογϑίοσγθ, τυϊρῦ βανο βΡῸΠΘ Ομ 88 υὑδιὶ], 
ἘΠΕ Ὀαὶ 1116 ἐγοῦ 8. ὙΠ6 ο886 Ὀρίοτθ ὑ8, [6 ῃ, ἴῃ χσοϑρθοῖ ἴὸ {86 ἱπίογ- 
γεστιυπι, ῬΥΟΘΘ 8 ὯῸ ὙΘΤῪ δβουίουϑ αἰ ΠΟ Ϊγ. 
Βαι "Γ ΝΟΡΟΘΒΔΑΏΘΖΖΑΥ τη Μ114 δ ἰάῦρθ, νεῖ [π6 Ὀοαβίβ, βονσ οουϊὰ ΒΒ 

ΒΟ] 65 “φεῦ αὐῆεν ἀἴπα, διὰ σθθγο σουἱὰ [ΠΟῪ ρὸ ἴο Βπὰ δμἷπι Ηον, πιογϑ- 
ογεν, βου ϊὰ [ΠΥ ΚΠΟῪ τολέη ἴο ρῸ ; οὗ τολόη Β18 ὕβάβοῃ γί ΓΩΘα ; οΥ Ἰηἀοοὰ 
ἴδαι τὲ ἀϊά δἱ 41} γείασῃ ὕ᾽ 

Θυεδίίοιϑ, 85 ἰὺ Θ6 18 ἰ0 τη, Οὗὁ ΤΩ ἢ 1688 Βἰ ηἰ ΠΟΔΠΟΥ δηὰ αἰ υ] ἐγ, (δὴ 
δδνα θθδη διίδεμῃθα ἴο μ8πὶ ὈΥ͂ ΤΔΕΥ οὗἩἨ (μ6 τσϑοθηὶ οσὶοβ ου [86 Ὀοοκ οὗ 
Ἰλραϊοὶ, δόοηλθ οἵ ἴβϑῃ, ἴοο, ἀοροπὰ ἴον ταὶ ᾿11|16 ἱτωροτίαποθ 1Π6} Βᾶυθ, 
68 ἃ ἩΓΤΟΏΘΙΥ δεδαξοοα ὀχοροβὶ5 οὗ (Π6 ἰοχὶ, ὙΒοη ἰδ ἰβ βαϊἃ ὑμδὶ “ Νϑῦυ- 
ἐπδάπεσζατ᾽ β ὩΟΡ 65 δουσλί ζ0τ πε" (153.}, (818. ρῃγαϑϑ '8 ποὺ ἴο θ6 ὑπάθυν 
εἰοοά ἴῃ ἴδ. δθῆ86 οἵ ἰοοκίπρ' ἴογ βοπιθί ῃἱηρ τ οἢ 18. ἰοϑί; κ6 Οὐγ ρῃγδαβθ 
ἰο λυπί ὦρ οὐ λυπί ομέ; ἴογ ψβθ Ατίοο δὰ δ8Β συδνὰ ἐεουσὴϊ αἴον (152) 
Ἰθδπ.6] το Κι] μἷπα (2: 18), μ6 δὰ ποίτμοσς δοβοοηἀθα ποὺ οοποθαϊϑὰ Βἰπιβοὶ, 
Το ἐεεἰ αἴετ ἱδ, 'ἴὰ ἴδ. βίγ]6 οὔ (89 Ὀοοκ Ὀθέοσθ ὑ8, ἰο πιαζε ἱπφυΐγῳ 707 οὐ οἵ, 
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ΤῊΐθ (86 πΟΌΪ68 οὗ ΒαΌΥ Ιου αἰ, 80 βδοοῦ δ5 [μ6ῈῪ δοδιὰ οὗ {86 Κίησ᾽ε τοβίο- 
ται οΏ. 

Α5 ἴο ψδηάουη ΔΓΘΔΥ ἔτι {πὸ Δροά685 οὗ πηϑη, δῃὰ Ἰοάρίηρ διὰ δεάιηνσ 
πὴ 0Π6 Ἡ}]ὰ ὈΘδΒί8, 41} [88 4υ 6 511008 [πὲ δ Γδ Γϑιβοα 88 ἴο ἴπ6 ργορθὈ ν οἵ 
ΡΟΒΒΙ ὈΠΠΥ οὗἉἨ 1815 διποαηῦ ἴο {π|16 οσ ποίησ. Α ἄθγοθ τυϑδάτηδη οὗ ἰμϊ5 ἀϊ5- 
ρΡοϑβιοη, σου ὰ Θαϑν οἰαάθ (86 πιοβὲ (πογουρὰ νυἱίίϑπςθ, δηθὰ τϑκο Ἀ15 
ΘΒοᾶρ6 ; ὁοοπρ. Ματκ ὅ: 1---ὃὁ. Ηδρηρείθηθοτρ, ἰπἀθθά, ταρτεβοη Νορα- 
ΟμδάποΖΖαγ 88 οδδιποὰ (86 Ὑὑ80]6 (ἰπιΘ (366 ν. 20), δῃὰ αἰϊδεηάθα ὈΥ δ 
Δ οΟΒ-ρυαγά, ἴο 866 ὙΠΟΓΟ ἢ6 τὶ ρβδβ σο, δῃὰ ἴο βϑθεῦσε δἷπη ἴγοι ἰθ)υΥΥ-. 
Βαϊ οὔγ ἰαχὶ σΟΏΥΘΥΒ ἴο0 ΓΩΥ̓ ΟὟ τηϊπα αὐ ἃ ἀἰ ἴογοηῦ ᾿ργοβδδίοθ. ΤῈΘ 
οδλαὶπ οὔ ν. 20 β6θιβ ἴο Ὀ6 Δρρ]16α ἴο ἱκβορίῃρ ἴῃ βΘογ Υ [86 γοοί-έγιπᾷ ΟἿ 
1Π6 ἴγ66, δηὰ 80 ἴ0 Ῥγθϑοῦυθ τ [πὶ ἃ σογηι πουἹὰ 'π ἀπ {π|0ὸ βῃοοῖ ὈΡ.- 
Τπαὺ ΝΟΟΘΟΒΔάΟΖΖΆΓ τοδηγοα δὲ ἰαῦρα, Βα ἴο 116 ΟὉ ἴΠ6 ἴδοο οὗἩἍ ἴπ6 τορ- 
ΓΟΒΘ ΓΔ Οη ἰῃ οἶδρ. ἷν. ΤὨδὺ 818 βαηῖθ γογο Κπόνη, δηὰ {πδῦ βοιλο ἰκϊπ ὦ 
ΟΥ̓ ψιοῃ-συαγὰ ν88 ρἰδοθα οὐδὺ ᾽ΐπὶ οθῸ ὈθΒ᾽Π 658 1ὺ γ͵88 ἴο ἰοοῖκ ἴο ΘΏΥ͂ 
ΟΧΊΠΘΠΟΥ (πᾶὺ τϊροῦ οὐσατ, βθθπ8 ΙΖὮΪΥ ῬγοῦδΌΐΪα τ μθ γα οοπβί ον (86 
ΤΆΩΚ δπὰ ρορυϊδιυ οὗ ΝΟΥ Βδάποζζαυ. Ὑ μθη μ6 Ὀδοδπιθ σδίοῃαὶ, Β6 
ποῦ ὰ οὗὨ οουγϑθ σγοϊασῃ ἴο Βἰ8 ἤοπιθ δπα 8 ἔγτιθπά8. Ηθδ ποοαρὰ ποῖ ἴο Ὀ6 
λωπίεα οὐ. Ιΐ οὗὔδῃ ὮδρΡΘηδ, ἰδαῦ Ῥϑυβοῃβ ἴ8}} ἰῃΐο ἃ πηδηΐα ὙγΒὶῸο 1858 
ἸΏΔΗΥ Υ6 878, δα οη οοιμΐηρ Οουὐ οὗὨἨ 11 βΒυάἀάφηϊγ, ὑμ6ῖγ σοηβεοϊουβῃθβϑ 18 σοῦ- 
προραὰ ψ] (ἢ ἴΠπ6 βίδῖθ ἴῃ τ ΒΙΟΝ ΠΟΥ πτοτο ἱτηπηθα ύϑὶν Ὀδίοτο ΓΘ πλα  δάν, 
δῃ 4] {π6 ἱπίογνυθηΐηρ ροΓΙοα 18 ΘΠ ΤΟΎ ἰοϑῖ. [Ιἢ ο886 οὗὨ ἴ6 Κιηρ᾿Β σοίυτη, τ 
που !ὰ δ οὔσα Ὀ6 Κπονῃ, ποῦ ΟΪΥ ψἤΘΓΟ π6 να8, Ὀαΐ 4150 τγμδὶ γγδϑ 815 [6 πῃ 
Ρσοβοηῦ σοπαπίοῃ. 

ΑΒ ἴο [86 ναγίουβ ἔδηδβι!ς Γοργθβοη δἰϊοη8 ἴδαὴ αν Ὀδθθῶ τοδᾶθ οὔ [86 
ἀαδβογιρίίου οὗ ΝΟΌΘΟΘΒΔάΠΘΖΖΆΓ ἀυγὶπρ 818 τηδά 685, (ΓΘ Βαλα σ᾽ ἰτ ᾿ηἴο 
80116 ὁΟρουη οὗὨ 8π δηϊπιαὶ 1 οἶανγθ δηαὰ ἔδδίμοσβ, δηα (86 [ἰἰκο, 1 15 υπ- 
ΠΘΟΘΒΒΑΤῪ ἴ0 ΟΔνΆ88 Βα. Οτίροη, ποῦ Κποσίηρ, 88 ἰδ σου βθθῖι, Ὑυμδὺ ἴο 
ἀο πιῖῃ (Π6 ΓΟΡΓΘΒΘΗ ΑΙ ΟΏ, ΤΠ Κ6 8. 1Ὁ (ἸΠ0γ6 8110) 8} ΔΙἰΘρο ΓΟ] τοργθδοπίδ- 
τἴοη οὗ {Π|6 [1] οὗ ϑδαΐδῃη ; πὰ Ψοσγοῦιθ (Ο(οπιῃ. οη 4: 7) υ868 ἴῃ αγσωπιεηίωπι 
αα ποπιΐπόπι ἀρϑϊηβὺ μθδίμθη οὐδ) οίογβ, δηὰ δϑίγβ, τ βοίμον [86 δίογυ 18 ἢοῦ 85 
ῬτΟΌΔὮΪ6, 85 {Π61} σϑρογίβ δρουῖ Ομ ογαβ, Η γάσδβ, Οθηΐδυτβ, δπὰ ἴμ6 |1Κ6. 
0 πουἹὰ Ὀ6 ᾿ΠΓΘΑΒΟΏΔῸΪ6 ὕο δὶς δϑϑϑηῦ ἴο βυοἢ νυ] Ὺ8 88 8686; Ὀὺϊ 6 ΏΔΥ 
ὈοΪάΪγ 8αν, ἰμαῖ ἀπθ Δ]οσσδῆσο θη πιδᾶ6 [ῸΣ ΟΥ̓ ΘὩἰΔΙ σοβίατηθ ἴῃ ἴμ6 ἀ6- 
βογιρύίοη οἵ ΝοΟυ δα ΖΖΑΡΒ ρογϑοη δηὰ ἀθιηθδηοῦ, ἴμθτα 18 ποίησ ἰῃ 
δον Ὀογοπα {π6 σοπηηοῃ ὈΟυ δ ΟΥ̓ ργοΌΔ Ὁ} 7. Τὸ ἄταν ἴγοτῃ ἴθ 6χ- 
ὈΓοββίοῃ “" Π18 ἢδὶγ Ὀθοδίθ {Κὸ {πα οὗὨ Θαρ[68," [86 σοποϊ βίου ἐμαὺ Β6 Ὀ6- 
ὁδιη6 γεαίλογοί, πουϊὰ μ6 Ὁ] ΟΡ ἂρ ἴδ ΘΓ] πιθδηϊηρ Ὀαγοπὰ 4}} γθδβοη. 
ΤῊ οονογϑά διγβαΐθ οοπάποη οὗὨἨ 18 ὈΟαΥῪ 18 [86 ροϊηῦ οὗ σοτηρϑγίϑοῃ, δπὰ 
Ἅ1ὲ οΟὈ]θού 18 ποῦ ἴο δϑβογὶ [πδὺ ἢ6 Ὀδοδπιθ ἃ ἔδίμοσοα δηϊπιαὶ]. Β δι 68, (Π6 
τογὰ ΠΟ Ἷ το ὑγδηβὶδίθ δασίεβ (1.22) 18 τλοτα σΘΠΟΣΙΟ ἴῃ {86 οτὶρίπαὶ, δηὰ 
ΘΟΙΏΡΓ865 ἴΠ6 νϑγίουβ βρθοὶθθ οὗ ἴ86 υμἰίωγο. ὙῈῸ δαίαά εαρίο, ἈΟΎΤΟΟΥ, 
(οσ πο ὶ 86 πογὰ αἾ80 βίβ 48), βθθιωβ ἴο Ὀ6 [6 ριον οὐ͵θοῦ ροϊηίθὰ αἱ 
ἴῃ ἴη8 οοτηραγίϑοη. [1 δο, πὸ ἔγίμον ἀδίδηοοθ οὗ ἴ[δ6 ἰδησυδραι. Ὡδοαδα, 
Μαάπεοη ᾶνα 80 οἴϑῃ δοῖθα οΥ̓Οσ βεθῇθδβ [ἰκ ἴβοβα βογὸ ἀδβοσὶ υ64, {πδὶ ποῦ- 
ἄδγ δὺ βύοἢ ἃ οοπαϊἴοη σψουὰ βοοῦι [0 Ὀοίοϊςοη Ἰρηοόγδηςθ οὗ ἔδοίβ. 

ΕἼΠΑΆΙΠΙΥ 10 15 ἀτροά, (μαὺ τ86 8016 ομδρίθγ ἢ89 ἃ ἴθ το ραγαδηείϊο ΟΥ λοτία- 
ἰοτῃ ἰθπάδμου ; δηὰ (μδὺ ἸΏ ΟΥ̓ΘΡ [0 ἱπιργθ85 88 τπογαί Ἰάθ88 ἀθβιρῃθα ἴο ὃ6 
ςομχηχαπιοδίθα ἴῃ {818 ΜΑΥ, ἴ86 ψἢ0}6 ΧΟΙΏΔΩΟΘ ἰδ ἰηϊγοάμπςοα ; ποῖ ἔον 186 
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ῬΌΓΡΟΒΟΒ οὗἉ ἔγδυ, 88 δυθὴ ΠΘΏρΡΟΥΚΟ δθοῖβ Ὑ1]Π}Ὡρσ ἴο οοποράθ, Ὀυϊ ἴῸΣ ἃ 
Ῥῦγροδθ ᾿ἰκὸ {88ὶ ΜΒΊΟΒ ργοάυοθβ 50 ΠΊΔΩΥ͂ ΤἸΠΟΤᾺΪ ΤΟΙΒΠΟΘΒ δ΄ [86 ῥγθδοῆϊ 
ἀδγ. ὙὍΤὨΘ οΟὈ]δοῖ ἰ8, 88 οὐ". 8 οΟΥ͂ [818 οἶδ588 δ στη, ἰο ργθβθηΐ {6 οΠμυδοῖοσ 
δηά (6 ἀοοιι οὗ Απιϊοοδυθ ΕἸΡΊΡἤ Δ 65, δα 0 ΘῃσοῦΓγΑρο (6 6 5 ἴ0 ῬΡ61- 
ΒΟΥΘΓΟ ἴῃ [861 Ορροβίοη ἴο δαὶ ἰγγϑηί. 

Βαϊ οὗἁ βς γτοιιδῆςοβ, νυ θη ἴῃ δυο ἢ ἃ ὙΔΥ διθοηρ ἴδ6 ΗΘΌτονβ, 6 
᾿δνθ ἢο σογίδι ἢ δχϑηιρίθβ. 6 αῦύθ ρδγϑῦ 68 δῃὰ (Δ 0]68:; Ὀὰᾳῦ [Β6Υ δ’6 
ἃ’ πὸ οχρίδιποα ὈΥ 86 εοπίαχί, δυοῖν 88 Ὅ]͵ὸ Πᾶν, ΠΙΟΥΘΟΥΘΥΡ, ΔΓΘ. ὙΘΙῪ 
δδοτί, δῃὰ οἵδ νϑσγ αἰ ουθηῦ ἴθ ΠΟΥ ἔγομι [ἢ 6 ῬΓΟδθηΐ ΠΑΥΤΔΟΠ. ΑΒ ἴο Δ4π|ΐο- 
ελυ --- δαὶ 15 ΠΣ ἴῃ 18. 16 ἴο σογγοϑρομα σι [6 Ομαρίοσ Ὀθίογθ ὑ8 ὃ 
1 μὸ ἀοδογνϑὰ (ἢ πϑηιθ οὗ πιαάπιαπ, ᾿ἴῦ γγχὰ8 ὈΥ 818 ν1]6 οοπάυοῖ, δά ποὺ θ6- 
08.868 815 ἰη06]]6οὺ γγ)88 Γ6 Δ} δυρροβθα ἴο θ6 ἀογσϑηρθᾶ. Β6ϑβϑι 69, ΝΘ ςΒδ8α- 
ὭΟΣΖΔΥ Ια ποῖ ρογβοουΐο 86 96 )7 ἴῸ0ν (δοὶν σο σίου ; Απθοοδα8 ἀϊά, να 
ἴο ἴ86 ἰαϑὲ οχίγομιιγ, ΝΟ μδἀοΖΖΑῚ τορθηίθα δἰασ 18 τηδάμῃοϑϑ, δηά 
Ῥτοασϊδιηδὰ ἷ8 ρϑῃ!ἴθηςο ἴο ἴΠ6 ψοΥ]ὰ ; ΑἸΠοΟ 8 αἀἸὰ ποῖον. Βοῖὰ ᾿ηἀοοά 
ποτὰ λεαίλδη ἰκίηρσθ, δηὰ ὈΟΪἢ ΤΟΥ͂Θ ΖΘδὶοίβ ῸΓ ἸΔοἸδίσυ ἢ θὰὺ 80 σψοτο Βυἢ- 
ἀγϑάε οὐ οὐ μοσ Κίηρβ, δὰ {μ6γ 18 ΠῸ βρθοΐβϑ  ν ἰὴ [π1|8. Βαΐ 1 818 6 6ὁχ- 
Ἤοορίρα, [Β6ἢ τ δί 18 ἰοῖν ἴῃ οἷν. ἱν. ἴο σϑηλϊπαὰ ΔῺΥ οη6 οὗ Απὥοοβυβ, ΘΕΟΣ 
86 ἰ0 δ15 ᾿ οὐ 818 ἀθδί ὃ ᾿ 

Τρηδῦ [86 ᾿8ο]6 Ὀοοΐς οὗ Πδηΐοὶ μ85 ἃ πιοσϑὶ δηὰ το] σίου διιδείγαίμηι, π ἈΙΟὮ 
ἰ5 δνοῦ Κορὶ ἴῃ νἱον, 1 που ἱὰ (Υ ἀπὰ πιοϑῦ γοδάγ δοϊςποπ]οάχο. [0 νου ]Ἱὰ 
οὶ Ὁ6 ψῆδὺ γγὸ 8βουϊὰ Ἔχρϑοῖ ἔγοτι βυοἢ ἃ πῆϑη 88 [9.816], 1 1818 πόσο ποῦ 
ἴδ6 εδδοὸ. Βυὶΐ 48 ἴο ἃ ργοίοίψρε ἴῃ ἴ86 ργδβθηῦ οδ86 οὗ Απὔοουδ, 10 ΠΘ6 48 ἃ 
Ὠδρη  ὙἹηρ.- 6138 οὗἨ ῬΘΟΌΪΔΡ ΡΟΥΘΥ ὅο ἀΐδοονοσ 1. 

μασι τοστοροα κακαρετεην δ οισονσιρακασῖᾳ 

Ομαρ. . ΟὈΝΤΕΝΊΒ. 

[Τῆς τεδάογ οὔ τπ18 θοοΚ τουἹά πλαῖτα 8 στοαὶ τ ἰδίδκο, ᾿Γ Π6 580] ταρητὰ 1 85 ἀ6- 
δἰσπιεὰ το ψίνο δηγίβίηρ {{κὸ ἃ τορΌϊαγ ἢἰβίοσυ οὔ τ1η6 Βαυγιοη βῃ Κίηρβ, οὐ οὔ {π6 6 ν- 
δὰ παιίίοη, ἀπτίηρ ἴΠ6 ΒΌυ]οηΐβῃ οχὶϊθ. ΟἸΪΥ δας σοι ττο 68 ΔΓΘ Ποῖρα 85 ὮΔν6 8 
δείι το! ἐρίου Ἰηϊογοϑῖ, πὰ ἴῃ σοτη δἰ διίοη τ ἢ ΤΕ, ΘΟ ΑΒ ΟΠ ΠΥ, ἃ ἰῇ πϑιίοπαὶ ἰη- 

ἰεγοϑῖ ἴογ ἴ1η6 Δ 8. ϑθοῃ 8 τ[ἢ6 παγγαῖϊνο Ὀοίογα ἃ8. ὍΤμα Βδυν)οη ϑἢ Κίπρ, ποαιρὰ 
πὶ ττίηο, ΒηονΒ Θοπτ πρὶ ἴοὸ ἴῃ 6 Βαογοὰ τα! 6 η51}5 ΟΥἉἍ Τπ6 {6} 8} [ΘΙ 0]6, ΟΥ δὶ ἰοϑβί ἃ 
ΒδΌρΙ ὀχα]διίοη ἴῃ ἷ8 ροββοξβίοῃ οὔ ἴἤοπη. Ης ἰ8 Δἀπιοηϊβῃαά, ἴῃ 1Π6 πηϊάδῖ οἵ Ηἷ8 
θχορϑς, οὗ "15 πῃ ροπάϊηρ ἀπ αὺνἢι] ἀοοτῃ ; δηὰ βροθά!]γ ἰἴ σοτμθ8 ὉρΟῚ ἢἷπι. ΑἩ ἱπη- 
Ροτίδηϊ ἰβ850} ἴο ὑ᾽δβρῃμοπηοῦβ Κίηρβ ἰ8 ἰἸδυρηϊ ὉΥ 115, δπα σποογίηρ ἐὨσΟὨΓΘρ πιο Ωϊ 
ἰδ σίνοη ἴο [0358 ὙΠῸ ποτα Ὀονγοαὰ ἀονγῃ ἀπάογ ἢ γοκε οὗἁ 8[Δ ΡΣ, πὰ γογα ἰηβυ 168 
δηὶ ττοδίεὰ τγ]ἢ ΒΟΌΓΗ ἰπ γαβροοῖ ἰο {ΠΕ ἰγ πηοϑὶ βδογοὰ [πο] ησ 8. ΤῊ βῦτῃ Οὔτ 6 παῖτᾶ- 
ὕοῃ ἰ8 5 [Ὁ]1ὁ 9 : 

Βοίδηαεζαῦ πῆϑκο8 ἃ ρτοαὶ ἔδαβι, δπὰ ἰην 65 το ἐΐα πιυ!ἰπὰθ οὗἉ Ηἷ8 ρυΐῃοοβ δηά ρο- 
ἰθπδίλίο9. [Ιπ τῆ6 τηϊάϑι οὗ ̓ ξ. ἢ6 οοπητηδηα8 ἴῃ 6 γε 586}8 οὗ {Π6 6.5] ἐπι -ἰΘρ]α ἴο Ὀ6 
ὑτουσὶν ἔγοπῃ 16 ἰδ ρὶς οὗὨ Βα α8, ἰμδὺ ἢ6 δηά [γῖδ οοπιρδηίοηϑ τιΐ ἢν αυδῆῦ νης ἔτοτῃ 
ἴδε. ὙΉΠ6 ἀοίπρ 115, ΠΥ Ὀτγοᾶξκ οὐδ ἰητο ῥταΐβθβ οὗ τποὶγ ἰάοἱ-ροάδ, νυ8. 1---4. 
Τβεὴ οαπης ἕογι ἢ 1ῃ6 Δρρθαγάηοο οὗ 8 τη δὴ Παπᾶ, πᾶ ἰηβογ δοιὰ τηγβιθυίοιιβ οἤδγδο- 
᾿εἴ5 οὐ ἴῃ 6 γγ08}} ΟΥ̓ΟΓ δρϑίπϑεῖ [ἢ 6 Κίηρ. Οὐτοϑιὶν ἰογτ πο, μα ϑυτηπηοπαὰ 4]} τῃ6 Μαρὶ 
10 ἀδερδεῦ τἤθπὶ; δαῖ [ΠΟΥ ἐουἹὰ ἠοῖ, νβ8. ὅ--9. ΤΊιοη ουτηθ ἴῃ τῃ6 4066 Π-ἸΊ ΟἿΟΣ, 
ἯΒΟ τεπιϊηἀαὰ μἷπὶ οὗἁὨ ΤΠλαπίοὶ, 5. μανίην ἰουτλουν ρμογίογπιϑα ἴῃς οΠῆοο οὗὨ ἱπιογρυδίου, 
τι. 10--ᾶΔΆ. ὙῈΟ Κὶπρ βοπὰδ ἴοσ Ὠΐπι, τοὶ δίββ ἴ0 ἰπὶ τ μαὶ μ6 μαὰ δἰγεδαυ ἄοῃβ, ἰο- 
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ξοίδοῦ τὶ ἰδ ἀϊθαρροίπίτηοηὶ, δη ἃ ἀρρθαὶβ ἴο μἰτα ἴον ἃ ἀἰβοϊοδβαγο οὗ ἴΠπῸ το βίο οῦβ 
“μδγδοίοτγβ, γ8. 183-106. δηΐοὶ το δίθϑ (ἢ ς ἀθτλθδῦοῦ δπὰ ρυπίβῃμηοηι οὗ Νουα οδδά- 
ὨοΖΖᾶσ ; δοῖδ Ὀδίοσο {πὸ κίηρ [86 ἴσῃ παίυτο οὗ Πὶθ οἴξποα; δὰ τἤθη τοδὰβ δηὰ ἐχ- 

Ῥἰδίηβ 6 τῷ οὐ 186 τνὰ]], πίε ρτγεάϊοϊα [Π6 Βροοαάν ἀοβιγαοιίοη οὗ Βειββασεαγ,. 
δηὰ 19 ἀϊδβοϊυϊτίοη οὗ δἰ8 Κἰηράοπ), ν8. 17---238. [δηϊεὶ ἰ8 ὑγοιηοίρα ; δῃηὰ ἴδε 581η0 
ηἰχοῦ ΒεϊβιιαζΖζαν 18 βἰδΐῃ Ὀγ (26 ἱπνδάϊηρ Μοάο- ογβίδῃ δστηυ, νϑ. 80, 81. 

(1) ΒοΙκμασζαν ἴπο Κίηρ τιδάθ ἃ στϑαὶ ἔδαβί ἴοσ 1.19 (που βϑδη ἃ ποῦΐ69, δη ἃ Ὀεΐοτε [00 
᾿Ἰδουββηά 86 ἀγδὴξκ τΐη6. 

ΤῊΘ πᾶπι ἤθγα τσὶ θα ΣΡ, ἴῃ 7: 7 19. τι δη ὝΚΌΒΌΣ ; δπὰ 
ἷπ 1: 7 α]. πὸ βαῦθ 580} δποίμο δαυϊναὶθηὶ ἔοστη, υἱζ. ἜΝ ΘΘΣΞ. 
ΤΏΘΥ 416 411} οὔ ὩδπΊ6, ὙΠ ΠΊΘΓΘΙΥ ἃ αἰ δγθηΐ οὐ μορταρηγ. ὯὩἨ6 ἰαϑὶ 
8858 (6 Ζαπῃά βίψῃ οἵ [86 θη. ἰπ [0], ἐῶ (ἐδλα), νυ Βιοἢ ἴῃ (16 ΟἸΒΕΓΒ ἰδ 

ϑοϊεπθα ἄονῃ ὈΥ οὔ ηρ [π6 Ὁ. Μοδηίΐηρ : οί ρνΐηοε. --- ὈΓιΌ,, γδαθῖ, 
ΔΉ ὑπυ 808] Θαρδοϊαίθ ἔοστη ; οἱ θα Ὁ ὙΊΏΘΥ, 8 28. 1,  ΒΘΓΟ 1 μου ὰ ὃ6 

ἰπβουϊθα. ἴὔβυδ!Υ [6 Βη8] γ γα] 18 ποῖ (-- ), 1688 ργεοαᾶάθα ὃγ ΗΠιο- 
ἴθπι, 85 ἰπ. ῬΏΡ. Τῇ νογὰ Ῥγορουν τπθϑῃ8 Τοοά, ὅγοαά, δῃἃ 80 8. πι68], 
ἴον ν ἰοὰ (818 18 οὗ ὁΘουγβα ργον] θα. -- Α ἐλοιδαπα ποδίθε 18 Ὀὰϊ ἃ τηοᾶθ- 
Ταῖθ ΠΌΠΟΙ [ῸΓ δι οἢ Δῃ ΟἸΏΡΙΓΟ 85 ἰπδί οὐ Βδθγυίοη. 11 18 Ῥγοῦθ]6 (μδὶ 
δῦ {Π6 ἔοαϑί οὗ Αμδβύθγαβ (ΧΌΓΧ 8), Ἐδί. 1: ὃ---ὅ, ΤηοΓ 6 Γ6 Ῥγοβοπί ; 
866 ἴῃ ν. 8, “ 4}} ἢἷ8 ρυίποθϑ δηὰ βοσυϑηίβ;" πα [Π]8 ἔδαϑδί ψγἃ8 Κορί 180 
ἄδγβ, νυ. 4. Οἰθβίδβ βαυβ, ἰπαΐ (Π6 Κῖηρ οὗἨἁ Ῥογβί ἴση βῃ ἃ ῬΣΟΥ Ἰ8:0η8 
ἀδ1}γ ἴον 25,000 πηρῃ ; βε6 ἤδοσρη, [άβθϑῃ, οἷς. 1. 8. 498, 8 φἀϊ. υἱπ- 

ἴπ8 Οαυγίϊυ8 βαγβ ἐμαὶ 10,000 τηϑὴ ΟΣ ργθβοηί δῖ ἃ ἔθδεϊναὶ οὐ ΑἸαχδηάοσ 
(86 ατεαὶ; δηὰ ϑιδαίϊυ8 88γ8 οὔ Πουγδη, ὑπαὶ ἢ6 ογάεΓβα, οἢ 8 οογίϑίῃ 

οοσσϑϑίοη, ΗἾβ σιιοδβίβ ἴο “ βὶῖ ἄοψῃ αἵ ἃ ἐβουβαηὰ (8068. ---- ἘΞ, ἀπά δδ- 

το; Ὀσὶ ἴῃ ψν»μδῦ ββῆβε ῦ ΤᾺ πιθδηΐηρ' ἀο68 Ὠοΐ 8661 (0 Ὀ6 Β΄ΩΡΪΥ, (δαὶ 

86 ἀγδῃξκ να ἰῃ (οἷν ργθβθποθ, τυ} 116 [86 Ἰοοϊκ α οἱ ; ἔον (818 ννου]Ἱὰ ὃ 
ἡθθυπα. ΤῊΘ Ρῥγοθδῦ]6 πηθϑηΐηρ νου ]ὰ β6θῖι ἴἰ0 ἱπρ]γ, ἰμαὶ ἐμ6 Κὶπρ᾽Β βεδὶ 
8 ἃ Βορδζϑία 0Π6, δ (6 Ὠθδα οὗ [86 180]6, 8ο {Παὶ 411 ἢ18 σιιθϑίβ γγ6 9 

Ὀσίοτγα τη, δηα οου]ὰ δανα ἃ [1] νἱενν οὗ ῖω. ΤῊ δβϑβογίοη οἵ {πὸ ἰοχὶ 

(θη νου] βθϑῦὶ ἰο "6, (πὲ μ6 88ὺ ἄονῃ ἰο (86 ἴδαβὶ ψῖ ἔπθτω, ΔΙ Βουρὰ 

βορδγδίθα ἴῃ βοπ16 ΦΥ͂ ΠῸΤᾺ {[ΠΘτὴ δ Πα Ορροϑίία ἰο ἔῆθπι. ὙΆΘη ἐΐ 18 βαϊὰ, 

{πὶ “ἢα ἀγϑηῖς τψῖπα Ὀοίοτα (86 ἱπουθαῃα," {Π6 ῥγθάδοσηπδηΐ ο]θτηθηὶ δἱ 

δυοῦ ἃ ἔδαϑβί 15 Ὠδπιθα 48 (ἢ 6 τεργοβοηίϊδίνβ οὗ [ἢ6 ψ 8016. Ασοογ ΡΥ, ἴῃ 
τ. 10, [Π6 ρῥίαοθ ΒΓ (Π6 ριιθδίβ 8886} 164 18 Ὠδπηθα Ἀπ Ὁ ΓΒ, δαπ- 

φιιείίπσο-δοιδο. ΤῊ ΒΑ. ]οΠ ἢ 8 Τ6ΓῈ ἔἈπιου8 ἀῦονα 81] τὴ [ῸΓ ἱπίθμροῖ- 
8ΠΟΘ, ΒρΘΟΙ Δ Ϊγ ἴῃ ἀγιπάίησ. ΤΒΘ γδαδί ἴῃ αυοδίϊοη βομθ αν ᾿ἱπουσμί [0 

θ6 {Π6 ὅϑασαθ ( ϑαίιγπαῖΐα.) οἵ (6 ΒΑΡ ]οπίδηβ ; οἰ μογβ, ἐμὲ οὗ ἃ σογοπα- 

ἐἕοη ἄαν ; οἴμεογβ, ἃ δἰτίλ-ἄαῃ ἴεβναὶ. ἘΛΒΟν οὗἩ {86 ἔτγο ἰδέδὺ 18 προ 
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ῬΓΟΌΔΌΪ6 [μη (ἢ6 ἴοσηθσ. Βυΐ Ὑμδίθυον ἔδαϑί 16 Ὑγ788, ἰΐ Βδθιβ ἰὸ ἢανθ 
Ὀαοη δἰίοπάθὰ σὰ το] ρίουβ σἱθ8 δηα ΒΟΥ] 68, ΘΟΙΏΡ. ν8. 4, 28. Τὸ 
ἀγίηξ ἀδορ ἈΡΡΘΑΓΒ ἴῃ ἴδοϊ ἰο αν Ὀθθῆ ἃ ρϑγί οὗ (μοὶγ ρο]]υϊθα δῃὰ ἀ6- 
ξιλαϊησ βογυῖὶςθθ. Τἢ6 Β6αμεὶ 8 ηοΐ ἴο Ρ6 ψοπάεγρά δἱ. 

(2) ΒοϊβαΖΖαγ, ν᾿ 1}1}6 ἰδιϊην ἴῃ6 τὶηδ. ραν 6 ΠΟΙ Δ Πηἃ ὁ Ὀτίηρ ἴῃ [ἢ 6 γο85615 οὗ 

ξοϊὰ δηὰ εἰϊνεγ, νηοῦ ΝΟ σα ΠΘΖΖΑΓ ἢΪ8 (Δί ογ Παα σαττὶεὰ αὐναν ἴγοπι [ἢ6 1οΠρ0]6 
ἰῶ δεγαϑαίοπ, ἔμδὶ ουἱ οὗἨ τΠστὰ τἴη6 Κίηρ, 8. ΠΟΌ]65, ἢ18. πῖνοβ, δὰ ἢΐ8 σΟΠΟΌΘΙΠΘΆ, 

τοῖχοι ἀτγίηϊ. 

ὩΣῸΣ., ἐπ ἑαφίίηισ, νοι! ΠΟΎΘΥΘΓ ἀ068 ποῖ πηθϑῃ Π]ΘΓΟΙΥ ϑίρρίπφ ἴῃ 
ογάδν ἰο ἀδίδστωϊη ἴμ6 ἤάδνοσ, ΟΥ δ ἃ ῥγεϊυθ ἰο ἀγίηκίηρ ποτα ἔγθοὶυ, 
δὶ ἀγίπζίπσ ιοὐίλ τεϊϊδῆ, δῃα 1Πογθίογα ρ] θη ΠὉ]]γ. ---- πιο πι, Τηξ ΑΡρῆῇ. οὗ 
προς. 8 24. 2. ΑΡΉ. ---- ΝΌΡ, Αος. ἩΠῊ 5, Ρ]αγ. οοηβί. οὗὨἁ ἹΝῸ τας ΓΟ Ὁ, 
ἔτοπι ὕρλὲ. ----- ῬΒΣΠ, ΑΡΉ. --- ὙΠ δ, 8 8ὅ. --- ὈΡΌΝ2,, 4180 τσὶ θη ἢ 
ἢμαὶ :5---, 866 [,ῈΧ. --- ἡ), ΕΓαϊ. ῬΑ] οὗ ποτῷ, πϑγα οοπηπθοῖθα ᾿ ἢ Ὑ, 

Δα ορἰογοά ἴῃ ἢ 6 ΤΏΔΠΠΟΓ 88 ἴθ6 ΗςΡ. Ευϊ. ΤῈ (Π]18 ρατί!οἷα οἴθῃ ἷ8. 

--ὐπῷ, ἐπὶ λσπι. 80 116 αταβαῖκβ : πίνειν ἐν ποτηρίοις ; 1,8ϊ. ἐπι αἴιτὸ 
ὀέδέϊμν, ἐπι οεϑίδιια σαρίξωπι δίδοτε, ἰο ἀγίπξ ἐπὶ ἐζυζϊί; ΕὙΘηοΙ, δοῖτο ἀπ 6 

ἰαξεε, εἰς. Ουζγ ἰάϊοπι ἀθιηδηβ οἱ 97 ἰπβίθδα οἵ ἐπ. ΤῸ γϑηᾶθσ ἃ ἴῃ 
(819 οα56 ὅν --ῖὶ ὃν πιεαπϑ οἵ, ταὶς Ὀγίησ 186 ΟΒΑ]ά. Ἰάϊοπλ ἃπὰ Οὐ γβ ἴο- 
ξείδοῦ ; Ὀυ} 1 ἀουδὲ τ ῃοίμοΣ [Π6 ρατγίῖο]6 μ85 (μδ΄ πηθϑηΐῃρ ἴῃ ἴΠ6 ογὶρὶ- 
8] Π6ΓΘ. --- ΠΡ, Ρ]. ΟΥ̓ 5520 ΜΠῈ βυ δ, νι Βί ἢ Ἰαιίου 18 'π [86 δίηρ, 

Ρ. 80, ἴἸορ. ΤὨδ ἴοσιῃ οἵ (8 πουῃ 8 ου θα ἴῃ Πα σ. 11 8ϑῃουϊὰ ἢδνθ 
θεθῃ ἱπβουίοα ἴῃ ἃ 28. 1, αἴδνὺ Νο. 8. --- πρῦτῖρ, Ρἱατ. τ ἢ βίηρ, Βυβὲ αὖ- 

ἰδο θὰ Ἰὴ [ῃ86 βδῖὴ6 δὺ. ΤὨδ οἰγουμπηϑίβηςοθ Π6Γ6 τηρῃιοηθά, Υ]Ζ. {παι (Π6 
Χἰηρ5 νίνεβ δῃᾷ σοῃουδίπε8 ψ6γὰ δαμ 64 ἴο [Π6 δαβί, ϑῆονσβ ΒΟ ΑἸ ῚΣ- 

οηΐ ἰΠ6 πηϑηηογ8 οἵ 6 ΒΟΥ] οηΐδη8 ΓΘ ἔγοια ἰδοϑα οὗ [86 ῬΘΓΒΊΔΠΒ, 

Οτθοκβ8, δηὰ οἵδ παίϊοηϑ οὗ (88 Εδϑὶ.0 Ὑ δβιὶ, [6 Ῥδγείδη αυθθη, νου ]Ἱὰ 

δοὶ Δρροᾶγ δἱ (Π6 δαϑί-ἰ]6, θσνθὴ ΝΜ ΏΘη σομητηδηἀεὰ ὈΥ (6 Κἴηρ, Εδί. 1. ; 

Δπα ἀπιοηρ (6 Οσθθ 8, οπὸ δυΐ ποιηθη οὗ ἃ ἀδρτδαθα οΠαγαοίοῦ δαὶ ἀοσῃ 

Αἱ ἃ [οδϑδὶ ψι ἢ θη. Ηρτγοἀοίυ5 (6115 υ8, 1. 109, ταὶ “1 νγ88 ἃ ἀθίθβί Δ Ὁ]6 

τε σἱουΒ αν διηοηρ' (ῃ6 ΒΔΌΥ ΟΠ Δη8, [μὲ ἜΘ ΕΣῪ ἡγογαδη βῃου ἃ οπο 6 ̓χῸθ- 
ὕϊαϊα Βουβοὶῦ, ἰὴ 186 ἰορ]6 οὗ Μυ]εα, ἰο [8 ΒΓ οομηθτ.’ Οὐ ΒΑΥΒ, 

ἴδαι ’ ποιωθῃ Ὕ6 ΓΘ ποὶ ΟὨΪΥ͂ ργεβεηΐ δ (6 ἔδαβίβ, θυΐ 88. (ῃ6 ρυεδδβίβ Ὀ6- 
ὁδ!6 παγιηθα ψ|} Ἡῖπα, 186 Υ ἀϊνοβίθα τῃθιηβαῖὶνοθ στδαυ}}} οὗἁὨ {ΠῸῚΡ 

οἰοἰἰηρ.᾽ “ΝΟΙ 88 1}18,᾿ δἀἀβ ἢ6, “ ΤΊ ΓΟΙΥ 8 ἀἰβρτδοεῖαὶ αθϑῖν οἵ ρτοθ- 
ϊαϊοδ, δαὶ ὁ 8 ἀθοιηθα δὴ βοῖ οὗ δου ὈΥ ΠΙΔΙΓΟΏΒ δηά νἱγρίηβ.; 

δὶ Ξοτί οἵα θαηαποὶ ΒΒ 8ῆδΖζα ννἃ8 δηραρβϑα ἴῃ, Β66Ὼ8 [0 ὑ6 50 ΕΠἸΟ᾽ ΕΠ 
ἐν ἀοηί ἔτοτῃ βυοἢ ἰθϑιϊτηοηΐθθ. Ηδηςθ ἰμῃ6 ἀρρτανδίίοη οὗ {86 ἰμβυὶὶ ἴο 

ἴ)6 ἀοὰ οἵ μεανϑη. 

(3) Τῆδη τον ὑτοῦσῆς 186 γ6886}8 οἵ κοϊὰ Ὑ Ὡς ἢ παὰ Ὀδδη οαττί θὰ δΥΔΥ ΠΌπὶ 188 
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ἐδ ρὶς οἵ [π6 ποῦδβο οὗ Οοά, το 18 ἴῃ Φοταβαοπι, δηᾶ οαΐ οὗ τἰόπι ἄγαηκ (Π6 Κίηρ 
δη ἃ Πὶβ ποῦ 68, ἰ8 ᾿νῖνοδβ δηὰ ᾿ἷδ ΘΟποῦ 68. 

τ, ΑΡΒ. οὗὨἨ δῖ. --- Ἰρθπι, ἴογ ΗΏΓΘα ὑπάδγ 8, 5668 12. 1. ὅ. --- 

ΡΝ, 68] οἵ ΚΦ ὙΠῈ δη δὰ ργοδίλείίο ---- ἃ ῬΘου] ΑΓ Ἰάϊοτηδί!ς οστω, 
866 [,6Χ. 

(4) ὙΠΟΥ ἀγβὴξκ τῖπα, δηὰ ργαϊβοᾶ {Π6 ροᾶδβ οὗ ροϊὰ δηὰ βίϊνοσ, οὔ ὅσβϑβ8, ἰγοῃ, υτοοὰ, 
δηὰ 8β(οῃα. 

ΝΣΣ, ΘΙΏΡΉ. τ ΗθὉ. ΥῥΈ, 866 16χ. 5, Σ. ΤὉδὲ ποχᾷ τσοοα ἀου Ὀ[1688 
ἀεοβίρηδίθβ {π6 ἔγδιηθ- σοσΚ οὗἩ (86 ἱπιαρο, τ οἷ 88 ἢγϑὶ οδσνϑα δηὰ ἔθη 
εἰἸάθα. ῬτοῦδΟΙΥ (8 ὄγαδϑ ἀπα ἔγομ φοαβ ὝΕΥΘ οδδὶ ἱπηαρΈ8, ρἰδί θα ̓  ἢ 

Βο]ὰ οὐ βῖῖνεν. Τὴδ δίοπ 88 δῃ υπΐγεαυσηϊ τηδίοσὶ δὶ [0 ᾿πλᾶρθβ ἴη Βαὺ- 

τίου ; Ὀυΐ ΒΟΠ16 ΤΔΓΡ]6 ᾿πηδρθ8 ἃΓῈ ἕουῃα διμοηρ 118 Τυΐ 8 αἱ (88 ργαδβθης 
ἔγμβ. 

(5) Αἱ ἔπδῖ υθΡῪ πιοτηθηΐ, ἴΠ6Γα σάτηα οτὶ ἢ βηροΓΒ οὗὁὨ ἃ ΠΊ8ΠῈ ᾿δηὰ, δβῃᾶ {ΠΟΥ Ὑτοῖθ 

ΟΥ̓́ΘΓ δρδίηβι ἴΠ6 ΟΠ Δ 16 Γ, οἡ τἢ6 Ρ]δδίου οὗὁἩ (ἢ μδίδοθ- ν8]} οὐἨ 1π6 Κἰὶπρ; δηὰ τῆς6 

Κὶπρ᾿ 5. {Π6 ΘΧΊΓΘΤΊΠΥ οὗ (Π6 Βαπὰ ψῃ]ς ἢ Ἡυτοῖθ. 

ΠΣ, 8. 48. 6. ὃ. --- ΡῸ9, 80 6 δι ἢ που] σοδᾶ; δαυΐ (86 νοννοὶϑ 

Βαγα Ὀοϊοηρ ἰο ἴπ6 Φογὶ ΠΡῸΣ το ἈΠ Ὸ9 8 ρ]. ἔδῃ. ΤΒδ ΚΘ ΠΡ δδβυτμθδ 
1Π6 τηᾶ86. βΈΠΑΕΓΡ ΟΥ̓ »ΣΣ; ἩΒΊΘΝ 18 ποῦ ἱρτοθ 816, ΔἸ Βουρῆ ποὶ 6]56- 
ὝΠΟΓΘ 50 ΘΙΠΡΙογ Θά. --- ἸΞῸΞ, Ῥατσί. ἔδι. ῥ᾽ 0γ., [Ὁ] οννῖπρ [Π6 ἀβὰ8] οοη- 
βίγυοιίοῃ. --- ΤΠ6 τὶ πρ' Ὀδΐηρ οὐεν ἀφαϊΐπδί (53}}5) [Π6 ΘΠ δ 6] ἴεν, σσου]ᾶ 
Ὧ6 ΥΘΡΥ οοηϑρίουουΒ. ΤῸ ἀδάιιοθ ἔτομι δι "Δ, ρίαδίεν, (ῃ 86 φοπο]υδίοη (δαὶ 
[8 ἴδ458:-88}} τηβέ ἤανα θθθη ἰπ ἴπ6 σοιγέ οὐΓἹ [6 ρβῖδθβ, απᾶ ποὶ ἱπ 18 

Ὀυ]άϊηρ, ΒΘ6 πὶ ἴο Ὀ6 ροΐπηρ αυἱϊΐα ἴοο ἴατ. ΤΠ οὐδ᾽ οἵ Ὀυ]ΠαΐηρΒ ἰῃ 1[ῃ6 
Ἐπαβὶ ἰ5 δ] σε ἰο αν δῆ ρίαδίογθα, πὰ ποῖ 1πη6 ἐπδίαάθι Ἔυΐϊ 1 ε66 
ΒΟί Πρ ὮΘΓΘ ἴο ΓΟΠΑ͂ΘΡ ἴὶ ρΡΓΟΌΔΌΪΟ ἔπ δὶ [Π6 συ θδίβ νοσα ἴῃ [86 οὐἵοῦ σουγί. 

- ἀπὸ 8, (Π6 οαύγοηείίῳ οΥΓ ἰδ λαπά, ἱ. 6. [86 ἤπρογβ, νγ88 ἃ]} {π81 γ788 

γἹΒ. Ὁ]6. --- ἈΞῸΞ, Ῥατγί. ἔδπι. υβϑά ἴον (Π6 νσετῦ. ΤΏ ἀσοοπέβ Ὁ υ8 ΓΕΠΩΘΓ 

(86 Ἰαβὲ οἶδαδα ἰἢ8: 77:6 ζίπρ ἰοοϊοά, αν ἐαίγοπιϊίῳ οΥ (λ6 λαπά ((Β6Γ6 νγ88) 
εὐλίοὐ, ιυτοίθ. 1 ῥτοΐοσ 186 ἰΓϑηβ] δου ρίνοπ αῦονο. 

(6) Τοῦ 186 Κὶπρ οπδηροά ἢἷβ οοἷοῦ δηθἢ 5 Ἰπου 18 αρὶταἰοὰ Ηἷπι, ἀηὰ ἢ Ἰοἰη!8 

οἵ Πἰβ Ἰοΐῃ8 σογὰ ἰοοβοά, δηὰ ἢἷδ ἵγπθ98 βυιοῖα οὔδ δρδίῃηβι (Π6 οἵιεῦ. 

Τλι. (86 γϑί οἴδυβε: Τ΄δη α (0 ἰλο ἐπ ---- ἢΐδ δρϊοπάοτε οπαπσοα ΚΟΥ ̓ ῖηι. 

Ιη “παῖσώ, (ῃς βυβὲ ὅπ ἰβ βίπρ. πηαβ86. (ρ. 84, 2π4 ΤΡ6γ.), ψ }116 ἼῚ Β85 ἃ 
ΒΌ ΠΧ οἵ [Π6 δΆπι6 ἔοσπι ἡ ΒΙοἢ 18 ρΙυν. (ρ. 8ὅ, Ῥαγ. 2), απὰ νυ ]ςἢ οὗ σουγδθ 
ἱπάϊοαί68 ἴπδὶ [86 που 1861} ἰδ ρίαν]. Οἡ {18 δοσουηῖ 1 ΒΘ ΙΒ ΠΘΟΘΒΒΑΤΣΥ͂ 
ἴο τοπάδγ ἢ βαβι ἰο [Π6 να ἱπιγαηβιεῖνα (5), 88 Ὀεΐηρ ἰπ (ἢΠ6 Ὀβίνα -- 

οδλαπφοά γον ζΐπι, οΥ ἰλ (λ6 Δος. ἔπι γοδρεοί ἰο ἠΐπι, ὃ 51. 2. ὃ, οοαρ. Ποῦ. ἀτβαι. 
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116. 8. ἸΓηοί, (μ6 γ6 πρυδὲ Ἰηίογργοὶ ἴϑ 88 ἰγβηδὶ εν, δηα ἰγδηβίαίε ἰππ8, 

ελαπφεά δέηι, Ἡ ΒἸΟΝ ν7}}} ΒΑΓΡΑΪΥ τηδῖκα ΔΩΥ ρΟΟά Β6Ώ86, ὈΠ]688 γγχὲ ἱπίθγρτγαί ἰξ 
85 πηδϑδηΐηρ οπλαπσοα δ αἀρρεαγαποο. ῬΘΥΠΆΡΒΊΠ6 σὰ δο]υζίοη ἷ8 ἴο ὃ6 (Ὁ η4 
πη 6 ἀφϑοπαποο οὔ ἵν7ὸ ΟΡ 8 88 ἴο {Π6 1} δηάϊηρ ; ἴ0Γ ἴῃ τηδκίηρ οαἱ (818, 
8ῃ ᾿ἰγγασυϊαγ! (ΠΟ γα δηᾶ δἱ (π|68 δἰδθῦνθγθ) 88 ἴο ΠοσΊηδὶ σοῃϑίσυ οι οἢ 
6 οοσεϑἰοπθά. ὙΤῆδὶ {86 βυβῇ, “γ- ἴδ (ῃ6 νϑὺ Ἴ5:) 18 ἴο Ὀ6 γβῃάογϑά ὃγ 

δὴ οὔϊέσιιε οςΆ86, 566 18 0 6 ΘΟΠΗ͂γμ,Θα Ὀγ γ. 9 Ὀδίον,, ΘΓ {μαὶ τυ αΐοἢ ἰ8 
ΒοΓγα ἃ β'τρ]6 τοῦδ] βυ ἾΧ, 18 σχομδηρεα [0Γ (6 δερδσζαίθ ρσοπουη ΜῈ ἃ 
Ρτεροβι(οη, ν]Ζ. ὙΠΟ ; Δα ΔηοΙΠ6Γ Θχδρῖα οὗὨ [μϊ8 αἰ (6 σοὨβι σοι οἢ 

ΤΏΔΥ Ὀ6 866} 8͵50 ἰη 7: 28, δηά [86 ||Κ6 ἴῃ 10: 8. ΤΠυρῆρογκα ἰακο8 {86 βυβς 
ἴο 186 γνϑγὺ 83 υἱγίυ Πν ἃ γοεχὶυθ ρτοπουπ, ἀπά γεηάθχβ : υεγάπαάοτίδ δἱοῖ, 
ἐελαπφεά ἐϊεεῖΓ; ἰὼ παν οἢ 6886 ἢθ 4180 σμϑηροδ ὙΠ ἰο [Π6 δίπφ. ΠΌΣΩΌΘΓ, 
Βαϊ 85 1.6 νοῦ 18 ρυγΑ), δηὰ ἴμ6 Νόοπι. ἴο 1ΐ 18 Ρ]υ ΓΑ], ἤον ΘΟΙ68 [ἢ 6 
ψογῦαὶ β0 8. το Ὀ6 βἰηρσυ αν Βββιάββ, ἱμαβιι οι 88 {86 νοῦ ἰ8 ἴῃ 118 Ὑ Ὁ ΣῪ 

Ὠδίαγο ἱπίγαπιϑίἶυο ἴῃ ῬΡΘΑΪ, Ἔχϑια ]68 αγὸ ὑγϑηιηρ ἴο 7080} γ (86 ροβὶτἴοη, 

18δὲ δυσὶ γϑυῸδ ΤΏΔῪ ἴδ Κ6 δηᾶ ρΥΟΡΟΓΙΥ ρΟνΘΓΏ ἃ Γοβοχῖνα ργοπουη-Ο)θοί. 
ὙΠ Βοδοητ., (εϑθηΐαβ, ΘΓ, δὰ Μαῦγογ, ἱμογοίογα, 1 ῥγεῖογ (86 

οἴδεν οοπϑίγυοϊίΐοη. «4παΐίοσῳ ἴῃ [Π}8 ΟἾ ΒΕΓ ἜΧϑΙΡ]68 αυοίοα, Β66ῃ}8 ᾿ἰηἀοοά 
[ΑἸΓΙγ ἴο ἀδοῖάδ [86 πιδίίθτ. ---- 5 π2.., Εαϊ. ῬδΑ] ρ]. 1} δυθὶ, δηὰ ρδγ- 
85. 3) Ρ- ὅ8. Εεπι. 1. --- ΣΙ ἽΓΙ, δίηρ, οὗ γῊΠ ψ 118 50 Ηδ πὶ Η6Ὁ. ἀυα] ΘΛχϑτι, 

Ὁ δηά “ (68 οἴϊδη) Ὀοΐηρς δχοβδηρθά. Τμ ΟΠ]. δῃὰ ὅγγυ. υ86 {86 δίπιφ. 
Βοσγε, ἰπϑιϑδὰ οἵ 6 ἀυα]; 866 1εχ. 77:2 7οἴηίς οὔΓ δὲς ἰοΐπδ ῬτοῦδΟΥ 
ἸΏΘΔΏ8 Ὦ15 Ὠἰρ-)οἰπίβ ΟΥ [6 1οἰπί8 ἰῇ ἴῃ6 ἸΟΤΘΣ ρατγὶ οὗ [88 βρῖπθο. ΤῊΘ 
ΤΩΘΘΠ ΠΡ 566 Π18 (0 ὃ6, [πὲ ἢ6 γγὙᾶ8 ὉΠ40 6 ἴο ΚΕδρ ἢ8 βίδῃαϊηρ, ΟΥ̓ ΓαΆβοη 
οὔτἢθ96 πδίαγαὶ Βα ρροσίβ Ὀδΐηρ' Γθηδογρα ἰσοη]οῦβ. [,6[ [Π6 το δ᾽ σΟΠ- 

Ρδᾶγο ΕΖοκ. 21: 7. Ῥ8, 69:24 (28). καϊ. 88:11. 188. 18: 8, ἀπά Βρεοίδ! 

21: 8. Νίαδ. 2:10, δῃὰ ἢ6. Μ|] 866 ΠΟΥ͂ ΘΟΙΏΠΟΠΪΥ νἱοϊθηΐ ΘΟ ΪΟΠ8, 
ΘβΡθείδ !υ οἵ ἔδαν δῃὰ οἵ βυβεγίπρ, αγα δϑογι θά ἴο 1μ6 Ἰοΐπϑ Ὀγ ἰῃε Ηδθ- 
ὈΓΟΤϑ. ---- ἸΕΙΘῸ,, Ῥαδτγί. ΠΏ ρ6Δ] οὗ δι, ὀχοθδηρο οἵ Ὁ δπὰ τ αὶ 10. ὅ. δ; 
(-:) υυάδγ τὰ Ὀαοδυδα [86 Ἵ Θχοϊυᾶθϑ {Π6 1 ΑσΒ. ἔοσίθ, ῥ. 82, ϑὰ 1118. --- 

ΕΙΣ ξ » ἔθη. ρΡἷ. (118 881.) οὗἩ ΤΠ Σπ. (α68. 88 ρίνγεη πὸ δοοουπί οὗ 

(86 ἐοταιλαίίοη ΟΥ Εἰ ὙΠΟ] Ωγ οὗ ἰῃ6 ψογὰ ἴῃ 18 [6χ. 186 ἰΐ ἴο Ὀ6 ἃ ἀ6- 
τἰναῖθ οἵ ἸΔ2, ἰο {αἱ οπὶ οπιδβ ἔπθεβ, ὉΥ ἃ ἰγϑηϑροβίιοη οἵ ἰβιίογβ, δπά 

8.20 Ὁγ ἴῃς δἀῳάϊιϊοη οἵ ἃ ργοϑίμεῖϊς δ. ---- κὴρ μπ, 8 48. ὅ. α. --- ἸΦ), 
Ῥατί. ρὶ. ἔδβαι. ϑυρροδίηρ (86 ἔδοί ἰο αν Ὀ6θῃ 88 δῦ γοϊδίϑα, ἴὴ γεδρϑοί 

ἴο ἴΠ6 τηγϑίογίουϑ ῃδηά δηὰ 118 οοηβρίσιουβ ἈἸΘΓΟΣΙΥ ΡΒ, ΠΟΠ 6 οϑἢ ΟΏΔΟΣ 

δὶ (ῃ6 ἰοστοῦ οὗ [Π6 Κίηρ, ἮΒΟ γγᾶ8 ἴῃ ἃ δίδίθ ἡ 8618 δχοϊιρὰ 166] Ὡς τγδβ οὗ 
οοῦγβο ἰο ὕὑ6 οχρϑοίθά. Α ἴδαγ οὗ ϑοῃθ ἀγεδαζ[ιϊ 601], [ἢ ποὶ ἃ. οοηβοϊουθ- 

Ὠ688 οὗ ρστοδὶ συ}, πιυδὶ παν ρεγνδαθα 18 ΥΘΤῪ δου]. Εγθῃ ἱ 1ἢ6 
δοοουηΐ Ὀ6 8 ΤΟΠιαΉΟδ, ἃ8 ΤΩΔΠΥ ΓΘΟθηΐ ΓΙ 65 Δἤττη, 1 τηυϑί αἱ ἰοαϑὺ 6 

Ἄοοηοραρᾷ ἴδδὲ [Π6 ττίϊοῦ ἢΔ8 Ραΐ ἃ 8.11] Ὠδηᾷ ἴο ἰΠ6 οοπιρ]εἰϊοη οὗὨ 18 
ΡίεἴυΓα. 
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(7) Τα κῃ οὐἰοὰ δἱουὰ ἰο Ὀγίηρ ἴῃ 1! ὁπομιδηίογα, (6 ΟΠ δ] ἄδδη8, δη ἃ τῃ6 δαισοῖο- 
εοῖ8. Ηδ διδνογοὰ δηᾷ δβαϊὰ ἴο (6 υυΐβδα πηθῃ οἵ Βδϑυίοη : ΑτΥ τδη ὙὯΟ Ὑ1}} τεδὰ 
1818 Ὑτιτἴημ, δηα νν}}} 5[10 "7 πλιὸ (86 ἱπτεγργεϊδιίοη ἱμεγεοῦ, 588}} ὕε οἰοιμεὰ ἴῃ Ρυτρίε, 
δῃὰ ἃ Ἑοοἰϊαγ οὗ χζο]ὰ [ὃ6 Ρῃ1] οὐ 18 πθςκ, δπᾶ ἢ 5}4}} τὰ]6 88 ἴῃς τηϊγὰ ᾽πὶ τΠ 6 Εἰπο- 
ἄοτῃ. 

ΓΟ Ρ, ΑρΆ. πῇ οὗ 559. ὙὍἊ Ὀδρῃ. ἢ ἴῃ Αρῆ. οὗ {π686 νϑγθβ (δες 
Ρ- 08) 16 Θχοϊυάεοα ὈΥ (ἴμ6 9, δῃά που]ὰ Ὠδίυ ΓΑΙ ρῸ ἰηἴο ἃ ἰοπρ γονΕ] (--} 

ὑηάον ἰῃ6 ρῥσχϑοθάϊησ π. Βυϊΐ 88 (ΐ8 Ἰοί[6Γ ργϑοθᾶθβ ἃ (υἰίαταὶ ἢ Οα- 
ηιοίδ, 18 ῬΓΌΡΘΥ ψΟΥΘ] ταυϑὺ Ὀ6 Θχοδδηροὰ ἴον (-- -} ; 866 Βορά. Ηϑῦ. 
Οταπια. Ρ. 66. Νοίε 2. ὁ. --- ΤΉ Ὁ (μαὲ 19Ο]]ΟΥΒ τηασκβ [η6 Αςο. -- 
“7, ἐλαί, Ὀαϊ μετα (848 ὅτι οἴδθῃ ἴῃ Οσγθθὶ) ἃ τῆδσα βίβῃ οὗ αυοίεοη, 
δα π6668 ποὶ ἴο ὃὉ6 ἰγϑηβ]ϑίβα. ---- ΚΞῸ2., ποῖ ἔδια., θαΐ τ88β6. δη4 ἸΏ Ρἢ. 

ἴοτια οὗ βΞῶ. Ὅ3ἔιπι, Εαϊ. ΑρΒ. οἵ δπι, νὴ βυδὲ, Ρ θ8. Εεπι. 1. -- 

ΝΡΊΔΣ, ΘΙΏΡἢ..) ἀπά ἴῃ {86 Αδςο. ΔΙ͂ΕΓ ὥϑϑη, ὶ 60. 2. ὁ. ---- ἈΞΗΣΌΓΙ, 80 

{6 οι ΌΝ. Βμου]ὰ 6 ρΡοϊπίβα ; ἰο ἴπ6 Θεγί, ἈΞ ὉΠ, Β6]οηρ [Π6 γον εἶδ 

ἴῃ [86 ἰαχί, Ὑ 116 [816 ῬΟΓαὰ ΤΏΔΥῪ Τμθδῃ ΔΠΥ͂ ΚΙπα οὗ τηθίβὶ ογῃδπηθηὶ δἱ- 

ἰΔομβοα τὸ ΟΠθ᾽᾿ 8 ρεδϑοῃ, ἰζ 88 ἤθσθ ἃ βρϑοὶῆς τῃηθδϑηΐηρ, 88 86 οοπίοσχί 

ΒΏΟΥΒ, ΥἹΖ. οοἶδοί οὐ οοἴἶζαγ. --- ἌΡΌΤ, ἃ ἴοσπι δμΐ σοπογῖδβ; ἰὼ γ. 16 15 

Δ ΘΙΏΡὮ. ἔγοτα δτΑΡΙ, ; τ ΒΙΟἢ. ΒΘΘΠΔΒ ἴο οΟπλ6 ἔγοϊῃ ΡΤ]. ΤῊδ ΟΠ] ἃ. μδ8 
ἃ Ταυϊαῦ ἴοσγηλ, Ἵ ΡΤ, ἑἀλῖγα; δρᾶ ἼὭΡΙΏ βθϑὴβ ἴὸ Ὀ6 8 νοσὰ {παΐ [88 

Ὀδθη ββογίθηφα ἔγομχ 1ἴϊ, ργοῦ δ ΟΪΥ ἴῃ ΟΓΘΓ ἴο 8 ΚΕ ἃ Κί πὰ οὗ ὑῬΓΌΡ σὺ ἤϑιηδ 
ἔογ τ86 οἰοον ἰλέγα ἴῃ τὰκ. ὉΠ γαπὰ ὙΊΖίοῦ (88 γγ6 ΒΥ ἴῃ γϑίδγθῃοα ἴο 
Τυγκογ)}) νγ88 ἰμ6 ϑεσοπα οἰ ΘΕΥ, 1. 6. 88 ὈΥΪΠ.6 ἸΔ] ΙΒ ΘΓ Οὗ 1Π6 Κίηρ' γ8Ὸ 
γγ88 γί; 1:6 ἼὭΣΏ δβίδηἀβ ποχί (ο Ὑ]ΖΙοσ. 

(8) ὙΒδὰ δπιογεὰ 4}} 116 ν 156 τχθῃ οὗ τ1μ6 Εἴη, δῃὰ {πον ογα ποῖ δῦ ]ο ἴὸ γοδὰ ἴδ6 
ὙΓΙτηςς, δὰ λκὸ ΚηΟΜ 6 Ἰυτογριοιαιοη τΠποτοοῦ το τὴς Κίηρ. 

1955 1η6 ΘΙ ΌΝ διουϊὰ τϑδὰ ; {88 νονγθὶδ ΠΟ ἀρρϑῃᾶθά βεϊοηρ ἴο 
{86 εγὶ , 1.29. Το Κι ΒΙθΒ 18 ῥγθίδγβθϊθ. ---- ΡΠ, Ῥαγί. δραΐῃ, (88 
ΨΘΓβΘ ΒΑΥ ΩΡ Π0 ΡΓΟΡΘΙ ἀεἤπηιίθ νεγῦ ἴῃ 11. ---- ΟΡ, [η΄ Ῥδδὶ οὗ δ ἼΡ. 
-- τοι ἴΠ6 οἰγουτηδίδποθ Ὦ6ΓῈ γεϊδίθα οὗ 186 }γ πα Ὀ}} }γ ἴοὸ γοδὰ {μ6 ἰη- 
Βογι ρίϊοπ, ΐ ΒΘΘΙῺ8 ὁ Ι6ΆΓ, ῃδί ἴῃ6 ΟΠδΓΔΟΙοτΒ ΜΈΓΘ ΠΕΘΙΙΠΟΓ [86 υδ08] ἀ6- 
τοῖο ΠῸΓ 1Π6 πἰογαῖς. Τμδὶ ἴῃ6 ΒΟΥ ]ο Δ π8 υδ6α οι, βθϑι)δ ἴο ὃ6 

ΤΘΠΘΔοΓΘα ὨΘΑΓΙΥ σογίαϊη, Ὁ ,τοίοίαπα, ἤοβα ΕββαῪ οἡ (δ6 δβυ])θοὶ 15 
Ργϊπιθα Ὁγ Ηθασγθη, δὐ μα θὰ οἵ Ὑο]. 11. οἵ 8 2άδεπ.0 Βαϊ τμ6 Μαρὶ στωυδὶ 

οὗ οουγβα αν Ὀθθὴ αὖ]6 τὸ γϑδὰ οί σμδγΒΟίοσΒ ; 88 Ὑὁ8 [ῃ6 σ886 Ψ 1 (86 

Ρτοϑίϑ οὗ Εργρί. Μαοβ βρθουϊδίίοη ἱμ6γ6 88 Ὀθθὴ οῃ 186 “όγηι οἵ {86 
οδαγβοίογβ ἰῃ αυθδίίοη, δ Πα ΠΊΔΏΥ ὑΠ]ηρσ8 πᾶν θθθὴ βαϊά, υ οὶ ᾿ξ ννου]ὰ 

Β6ῦν6 Ὀυΐ 1{|16 ρυτροβθ ἴο τοϊαίθβ. Εὐπουρῇ παὶ ἴ[μ6 σμδυβοίθσβ 6 ΓΘ βυοὶ 
88 ἰγυίγαιθα 4}} ({πὸ οθογίβ οἵ ἴ6 Μίαρί ἴο γεδα ἱῃθιη. 

(9) Τπθα Βοἰϑμαζζαγ 1Π6 Κίηρ νγ88. βτΌΒ Ὺ ἀρὶἰαἰοα, δῃὰ ἢΐθ ΘΟΙῸΣ τγ88 ομδηροὰ 

Ὅροι πὶ, δηὰ ἷ9 ΠΟΌΪ68 γ γα ρογρ] οχϑά. 
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ΠΣ.) Ῥασί. ἴῃ ΤΠρΡδ6ὶ, ἃ Ὀθοδῦδο ὈδρΆΉ. ἢ. 186 οσαϊ θὰ ἰῃ [86 Π. --- 
ΑΒ ἴο ὙΠΗῚ οἷο.) 866 οα γ. 6 ἀῦουθ. Ηδσθ ὙΦ ροπ λέπι, Βθ6πι8 ἴ0 
ἱπάϊοςδία {86 αἰ ΒΒΙοΩ οὗὨ (6 ΟοἿΪοῦ οὐδῦ ἀΐηι, ἱ. 6. ΟΥ̓ΘΥ ἴῃ6 ϑυτίαοα οὗ [16 

δκίη. -- Ἰ)ῶ, Ῥατί. Ρ]. 860 ἴῃ Ῥαγ. Υ11. ρ. 92. -- ἩΣΣΕ ΤΟ, Ῥασγί. Π}- 

Ρδαὶ οἵ ὥξι, σι (86 υδυ8] δχοβδηρθ οἵ τ δηὰ Ὁ, 

(10) ΤΉο φθοη --- ὈΘΟΔΌ586 οὔ Π6 αἰἴδίγ οἵ ἴῃ Κίηρ δηὰ ἢϊ5 ποῦ ϊθ8, δ! 6 δὰ σΟΤΏ6 
ἢ ἴῃς Ὀαηαθοιηρ- ΟΠ 86 --- [6 ἀπο ἢ δηδνογεὰ δῃὰ βαϊὰ : Ο Κίηρ, ᾿ἶνο ἔόσονοῦ [δὲ 
οὶ (ΠΥ ΓΠΟΌΘὮΙ5 ἀϊδίατὺ [Π66, ὩΟΓ (ὮΥ οοἷοῦ Ὀ6 οἰδηροῖ ! 

Βυϊ Ὑ8ο 18 ἴ86 φυεεη ἢ Νοὶ Β6]β δ Ζζαγβ ιοΐε ; ἴον ἢἰ8 τῖνοϑ δηὰ 
ΘΟΏΟΟΙΠ68 ὝΘΓΘ ΔΙΓΕΘΑΥ δὲ (88 [80]6; 866 νβ. 2, 28. ]ὶ βθθῇηβ, [ῃ 6}, 

ἴο Ὀ6 ͵8 πιοίλογ οὐ φταπαάπιοίλεγ, “ἰοὸ μα οὔοα δπ]ογϑᾶ ἔμ6 {116 οὗ 
φμεεπ, ἩΠΙΟΒ ὈΥ͂ ΟΟΥΣίΘΘΥ (848 υ808}} ᾿γ8ἃ8 οοῃίϊηυ θα ΔΓ6ΓΥ Π6Γ ὨυβΌδη 8 
ἀρδιῃ. ΕἸΒΟΙ οὗὨ (686, Ὀὰὺ Βρθοῖα]γ (86 Ἰαίίαγ, νουὰ νγ6}} Κη 8]] 
(μαὲ ἰ8 βα] 4 ἴῃ {μ6 βϑαθεὶ οὗ Νεῦυσμδάποζζασ δηθὰ τ ηδὶ Ὀεῖ8] ΐπλ, --- 
"δ, Ρ]. οοῃδβέ., Β66 [18 ἴ0 τηθϑῃ αὔαΐγδ θτθ. ἯὯψγ6 τοῖρῃὲ γοθάθγ ἰδ τσογάδε, 
δηὰ τοί 1 ἰο 86 οομητηδηά οὗ [Π6 Κίηρ ἴο Ὀσίηρ ἴῃ ἴμ6 Μέορί, οὔ νοὶ 
ἴδε φυθοη δὰ μιοαγὰ, χοῦ ᾿ξ ἠοὶ {μαι 1 βίδῃαβ γοϊδίϑα ἰο ἰη6 ποῖος 88 
π|}]} 88 ἴο {π6 Κίηρ. ---- ΣΦ, [ῸΣ 80 ΣοϑΒ ἴμ6 Οοσὶ, 18 ῬΡγοῦὈ]Υ (86 τίρδὶ 
τοϑΠἸπρ ΒΟΓΘ, δηὰ 18 ὃ βίηρ. ἔδιῃ. 68] οὗ 9. Βαυὶ τϑὸν (ἐπ οἰ μ 18) 
15 Ὧ0 ὑπ ΟΥ ΣπιργοΟῦΌΔΌ]6 τοδάϊηρ ; ἔοσ (86 Ῥαγί. λυ δνα βυς ἃ ἴδῃ). ἴΌΓΠΣ, 
80 ΘΟ ἰῃ ἴμῃ6 γοσῦ. Τα Ῥασί. οοπβίγυοίοη ἰβ δδουϊ 85 ἔγοαυθηί 88 

(δαὶ πιὰ [886 νοσῦ. --- ΤΌΣ, 8 ἴδηι. Ῥαδὶ. ---- ΤΌΝ, 8 ἔδῃ. Ῥρβϑὶ, ῥ. ὅδ. 
ὃ αυῖϊι. Νοίϑ 8. --- ΠῚ, ῥΙυτ, 1} βυ βῆ, 1ι.-- τοιδἰπίηρ (5) 88 [86 Ἰπάοχ 
οἴ 86 ρίυγα!ὶ. ---- Ἰγλθι, Εὺξ. ΠΕΡΔ8] οὗ δ᾿, τὰ δὰ ὦ δχοβδηρίηρ Ρ]8068 

88 υϑ04], Τη (ἢ}18 σ886 ἰδ τα 18 6 Π6Γ βυ δῇ, ΠΟΥ Βαρασγαίθ ρσοπουῃ, δὰ [86 
γογὺ 15 τεῆοχῖνο, δηὰ δαυϊναϊθηΐ ἰο Ζοί ([Π61}) ποέ ολαπφο ἰλοπιβοΐίυεϑ. ----- 
ΤῊ σερϑι ου οὗ [86 ΛΘ ἴῃ [86 ἤγβί οἴϑυβθ, Ὁ 186 βθοοῃά οἰβδιβθ, ἰ8 ἃ 
ἸΩΘΓΘ ΓΟΒΌΙΩΡΈΟΩ οὗ 6 βοῃίθῃο6 δῇδοσ ἃ ραγοπέλοίτο οἸδαδθ Βδα Ὀθθὴ (σον 
ἴῃ, ᾿ 

(11) Τότ '8 ἃ ταδῃ ἴῃ (ὮΥ Κίηράοτῃ, ἴῃ ὙΠοτὰ ἷ5 [ἢ 6 5ρὶ τὶ! οὗ τ86 ΒοΙΥ χοΐδ, δῃὰ ἰῶ 
ἴδε ἀαγ9 οὔ τιν ἰδίδοτ, [6] σοηςο, ἀϊδοεγεύώου, απὰ πϊϑάοῃι ᾿ἰΚὸ ἴῃ6 ϊδάοτῃ οὔτἢ ροάδ, 
πὸ (ουπὰ ἴῃ Ηἷπὶ ; δπὰ κΚίηρ ΝΕ Πδάποσζασ, [ἢ ἔδίμεῦ, Δρροϊηϊεα Εἰπι {πΠῸ οἰϊοῖ οὗ 
ἴδο ἐδογεὰ βογίεβ, ἰς (μδι δες, ἴῃς δοίγοϊοχεγβ, [6 Υ6}} [Ὦγ Τλι Ποῦ, Ο Κιηρ] 

δϑρύτι οΥ ἐδε λοΐν σοάβ 18 ἰλ6 βϑῖηθ ἰδησυδρο ποῖ ΝΝΕΌΘΠδΠ6ΖΖΆΓΡ 
ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἱῃ βρϑβδκίηρ οὗ Π δη16], 4: 8, 9, 18, (Επιρ. Ν' ΘΥΒΙΟΠ). ---- "ΠῚ (Ὁ ὉΓ 

Ὧϊ- 581. 1), ἔογσιῃ ἰῃ ὃ 28. α.4. Ζήσλὲ Ἰηϊ6 1] ΘΟ Δ} ΟΥ ἸΓΟΡΊΘΑΙΙΥ Ὁπάᾶογ- 
διοοᾶ, 18 1μ6 τπιϑδηΐηρ, ἱ. 6. 16 ]]Πρθηοα. -- Ἰ)Ρ9 Ὁ, (--- θγ τ3-. Ηδγο 
ὯΓ6 (πῸ Βυ δοστηδίίνοβ, ἢσϑε [86 50]}180]6 1-- , δηᾶ [Π6η (π6 Τ3 ΟΥ ̓  ; 866 
9 80. --- τι σι, ΠΉρδΟΙ 8 ἔδηι. οὗ 9; ἴον οπάϊηρ, ρ. ὅ8, 8 αυῖῖ, 
Νοίο 8. --- Αὐησ ΜυεδιιολαάποΣσζαν (ἦν ζαίλον, ΤιδῺρ. τὶν Βοδθηπι. [868 
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184 ΟΕ4». Υ. 12, 18. 

88. Νοιῃ. δὍ8. ; τὰῦῖϊ Μδῦτγοσγ, 1 ργοίοσ [86 διτδηροπθηὶ ἴῃ [86 γοσϑίου, 

ΜΒ τυ 68 ἰΐ 86 δειδ)δοί οὗ [86 γογὺ (δεῖ (ο]ον 8. ὙΒθη δὲ ἴπ6 οἷοθϑ; 

[86 τεροιου, ἐν ,αἰδεν, Ο ἐξίησ, Β688 δὴ ἱπίθηβῖνθ, δωρῃδῆς τηθδηϊηρ, 88 

ἸΩὉΟἾ 88 ἴο Β8γ : “ ΕΥ̓́ΘΏ ἃ τῆϑῃ οὗ 800 ἢ ΒΑρΡΒΟΙῪ δηα αἰδβίϊποιοη 88 ἰὮῪ 

ἔλίΒοσ, τηδάθ 1818 δρροϊηιταθαί. 

(19) Τπαστηυοἢ 88 δ Ἵχοο]οπὶ 5ρ᾽γϊ, πὰ (6 Κπον]εᾶρο, δὰ ἀἰδογθιίοη οὗ ὁπ 6 

0 ἱπίογρτοίϑῖη ἄτγοδπιβ, δὰ Ἔχ] δίποι ἀδτκ 5 υΐηρβ, ἀπαὰ βοϊνει ΚηοΙῪ Ροΐηα, 

νγ88 Τουπὰ ἴῃ {5 βατὴα Πδπῖοὶ, τθοπι ἴῃς Κίς πδιηθὰ ΒΒ ̓  οδθδσζασ, ἰοῖ ΠΤ δη16 1] ΠΟῪ 

θο οδἰ]οά, δηὰ εἰ ἶσα χίνο ἴδ6 ἱπίογρσείδιοῃ. 

ΤῊ οοηδίτυσίοη ἰ8 δοιαθσδὶ ἀΠἜἼςΌΪ:, πη ᾿π ΟΥ̓ ῬΓοίο ΓΒ ΓΘ ποῖ ἀστοοᾶ 
Ταϑρθοϊίίης ἱ. Ο. Β. Μίοβδο6118 ΒΌΡὈ]1ο5 πατὸ Ὀοίογα [Π6 πουῃβ {πὶ [0]- 
Ἰονν, 68. δ. βρίτἰϊ οὔ Ἐπον]θᾶσο, οἷς. 1 ῥγϑῖδν ἰο σΔΙΤΥ͂ ἴοσαγὰ ὈΓΡΞῸ, 
δηἀ τη ΘΠ.8}}Υ ἰο ταρϑδί 1 Ὀθίοσ [86 ὑπο ἰδίίεν οἰδαβθβ ἴμὺ8: “[(Π8 ἀ15- 

ογοιίοῃ, ἷ. 8. ῬΡΟΊΥΟΡ ἰο ἀἰβιϊ ρου 5} ἢἰο61γΥγ1 Ὀοϊοηρσίπρ ἴο [6 Ἔχρ᾽δηδίίοη οὗ 
ἀδτκ βαγίηρβ, [ἀἰβογ ιΣ0}}} οἵ ὁ 6 ΠΟ 50 1768 ΚΠΟΙῪ Ροὶπίβ, οἷς. --- ὨΛΎΤΙ 
8 [6 οοῃβί, ἕοτηι οἵ ἴ6 ποθ; 1 παν σοηδογεὰ ἴΐ 88 1 1 Τοῦτα ἃ ραγί- 

εὗρῖο, ἸἴΚ6 ἼΣΒῸ δπὰ πο Ὁ, Ὀδοδαδο [818 Ῥθί(οΡ 55 ΟἿγ Ἰαΐοτη. ---- ἩΤΤΤΙΣ, 
ἔδιλ. ἢ].) ἑοσιλϑὰ ἤπτοτὰ ἽΡῚ Ὁ δὲ Ῥχοβίμοιίο, ἐπέρπιαδ, οΥ ἀαγὰ εξαψίησε. -- 
ΤῊδ σογὰ ΩΡ ἰ8 τοηδογοὰ γοΐπέβ ἰὰ ν. 6; ΒΟ ἰ8 8 ᾿ΠΠΕΤΆ] Β6ΠΒ6. 
Ἡδσο 1 Τ68Π8 ἀποίβ ΟΥ 7οἵπέβ ἴῃ ἃ ἰΣΟρὶ 8] 86Π86, Ϊ. 6. ΣΓ 618 {πᾶ ΔΓΘ 
δαγὰ οὐ ἀἰῆσυ]ι ἐἰὸ Ὀ6 βοϊνϑά. ---- ἘΝΔ9Ἴ12 ΕἸΣ, ἐπ ἐλὲς ξαπιο 7λαπιίεῖ, 8. 48. 
6. ὁ. --α Ἔρην, Εαϊ. ΤΙΠΡΘΑὶ οὗἁἨ ᾺΡ; Βθγθ ἰξ τβθδηβ οαἰϊφα ἴῃ 18:6 86:86 οὗ 
διιηιγηοτιεα.. ---- Τα Εας. ΑΡΉ. οὗὨἉ ΚΠ, ψ 1} ΤΠ ργδθίοστω. γοϊδ! θά, ὑ. 49. ὅ. 

ΤΠ ἴοῃθ ἴῃ ΒΟ {818 Ἰαδί οἰαιιδο 18 βρόκθῃ, θθίοκοηβ ἐμαὶ [88 δρθδΚοσ 
ΠΟΙΒΟΙΓ ͵ἰ8 σοηΒοϊουΒ ΟὗἨ δῃ ο]ονυαίθα σϑηκ πὰ ἃ Κἰπὰ οὗἁὨ δι ΒοΓ Υ, ΟΥ δἱ 

οϑϑί ἃ στ βαϊ ἰὸ σῖνθ δανίςθ ; ἃ ἰοπθ νυν ἰοἢ ΟἿ]Υ δυο ἃ ΟΙΏΒΏ 88 δίοοἂ ἴῃ 

[8 τοϊδίίοῃ οὗ ἃ πιοίλον (ῃοὶ οὗ ἃ 1) οου]ὰ αββυσηα ἴῃ (86 Εἰδβί, Ὀθ Ὁ σΘ 
ἃ ἰκἴηρ. 

(18) ΤΌΘΩ ΤΠ δηΐοῖ νγᾶ8 Ῥσοῦυρῆιὶ Ὀοίογα ἴπΠ6 Κῆρ. ΤΠ κἰηρ δηβισογοὰ δῃὰ εαϊὰ ἴὸ 

ἸῬθδηἶεῖ : Ατῇ τα ἴΠ|6 βᾶπο Ὠδηΐοὶ ἐπὶ ὈοΙο σοί ἴῸ [86 σαριγο8 οὗ δυάδα, ποσὰ (ἢ 6 
Κίηρ, ΤΥ ἔα πογ, Ὀγοῦρ ἢ ΔΤΆΥ ἤτοι 960668 3 

51 πὶ 5951, [86 Ηορλαϊΐ οἵ [86 ὈΪ]1ο4] ΟΒαΙ ἀθβ, συ μΐοὶ 18 ΔΙ τταγ8 ἐπε- 
ΡΙογεβὰά ἴω (86 ΟΒαϊά. οὔ (μ6 Ο. Ταϑβὶ., ἰὰ {86 τοοιῖχ οὗ 1ἰαρῖδὶ, [Π6 ρ888. οὗ 
Ἀρβοὶ, ὃ 12. θ, τοοί 559. -- 7λὲ δβαπι απίεὶ, αὶ 48. 6. ὃ. ---- πε λὴϑ. ἰδ 8. 

Βίστϑοί, οαρίϊυτίῳ ; Ὀὰχΐ ὨΘΙΘ ἴδ 18 ῥ]αίη]ν ἃ οαδα οὗ (86 δοϑίγδοὶ ἴογ [86 
οοπογοίε, δηὰ 80 1 μανο ἰγαηβίαἰθα ἴὑ σαρέξυεδ. --- “ΓΙᾺ 18 186 ΟΠ] ἃ. παπιθ 
οὔ (86 υἱδιοίδὰ οομπέγῳ. --- πὰ ἼΣΣ Ἀπ, (Π6 ἈΠῸ ΤΏΔΥ τεϊδίθ ἰο Ὠδηΐοὶ, οσ 9 

(86 οδρίϊνο8 δ ἰαῦχζθ. 1 ργοΐεσ (86 Ἰδίίον. β6ηδβθ, 88 ἢδί:ρ (86 1Ὁ]16γ, δὰ 

ἴῃ [818 6886 [86 ΣΔΟΣΘ ῬΙΌΡΘΌΪΘ; ἽῊΣ 8 ΡΕΓΒ. εἷηρ, ΑΡΒ. οὗὨἨ ἈΠῈ: τον ὮΝ ἰδ 



ΟἩΔ». Υ͂. 14----16. 18δ 

ΘΙΟΠΊΔΙΟΙΒ 88 ἴ0 δόδθηῖ; βίῃοθ (ἢ6 ΓΘ 18 ΠῸ ἈρΡΡΑΓΘΩΐ ὕΘΆΒΟῚ [ῸΓΣ Ὀἰδοΐηρ 
116 ἴοῆθ οὐ {6 ΡῬ6η0]ΐ, δπὰ 1 ρῥ]αοθᾶ {Π6γο, τὸ βῃουϊ οὗ οουτβὸ Ὄοχρϑοί ἃ 

(-:) δῃὰ ποῖ ἃ (--} ἴῃ (86 ἰοῃθ-8υ}140]16.0 Ὑηδί συϊάθα {πΠ6 Ῥυποίδίογβ 
ἦῃ (Πϊ8 οα86, 1 που]ὰ 6 αἰ ΒίουΪ: ἴο Βαγ. ὙῊΪ8 βυ χ 18 ΠΟ ΒΟ 686 80» 
Ῥοιάεά ἰο 3ξ, οἰἴμαν ἴῃ Ομ] άθο οὐ ἰη Ἠθῦγεν. Μέάδυγον {πη ΚΒ παΐ (86 
ποτὰ δβουϊὰ "6 γοδὰ "3ὴὰ)2 (ἀδῆ), δον [86 Κ΄ γΓίδο ΠΙΆΠΏΘΓ οὗἩἨ Ργοπουποίπ, 
ἧκε [Ὁ ἸΙΔῪ ὃ παῖ ἰῃ6 Ῥυποίδίογβ, βαυϊης πὸ οἴ Γ Ἔχθιαρὶδῦ ἴο συϊὰθ 

ἴδοτα, ἀοδίκηδα ἴο ΦΌ]Π]ονν ἰδὲ ΔΏΔΙΟΘῪ 88 ἴο [16 δΒίγ688 οὗ {Π6 νοΐςθ. 

(14) Αηὰ 1 πανὸ μοαγὰ γοϑροοίηρ (Π66. (πὶ 1Π6 δρίτι! οὗ (ἢ ροάβ ἰ8 ἰῃ 66, δηὰ 

ἔχει ἰπες!]Πσεηςς, δηὰ ἀϊδοτγοιίοπ, απὰ της τ ϊβάοπι 'β ἰοπηὰ ἴῃ 1Π 66. 

Ὁ59., ἢ (6 ὑδ8] Οδγὶ 129, νυ ῖοἢ 18 πϑθάΐθ8δ. ---- "ἼΛΣ) 5» ἰΏ ΒΟΙΩΘ 

Οοάά. τῊτῷ ; δυΐ Θαμηθὶβ Ὀθέογε ΠΠ ἴπ ϑυοἢ ἃ ς888 18 ποὶ ΥὙΘΥῪ ἔγθαυθηῖ, 
Το Ῥαιδῃ 18 Ἰοηρ Πογθ, ᾿ἢ τ[Π6 ἴογπι [88 ἃ Ζηασῆ. ἱπιρίἐοΐίηι. Βυΐϊ 1} 18 
15 ΒΑΡΑΪΥ ργοῦϑὉ]86. Εοτν [86 ταβϑί, 866 νυ. 1]. 

(15) ΤὭ θη ψοτο Ὀγουρῆϊ Ὀοΐοτο πιὸ (Π6 ΝῊ156 πλθῃ, ἴΠ6 Θπομηἴογ8, ([Πδὶ ΠΟΥ πιρὴὶ 

τοδὰ 5 τι ηρ, πὰ ἴ0 Βῃονν" πη6 ἴδε ἱπίογργοίδιοῃ τμογθοῦ; δηὰ (ΒΘ Ὺ σοῦ ποῖ 8016 
ἴ0 δον [6 ἱπιογργοϊδιίοη οὔ ἴ86 (Πΐπρ. 

ἄστι, ΗΟΡΒ. 8 ρίαν. (Ἰμδἰοδα οὗ Παρ ἢΑ]), ἔγοτι 555, 8 12. 6. --- 1... 
3, ἐλαξ... ἰΐοῳ πιϊσλὲ γϑαά, )υδὶ ΔΒ ἰὰα Ηϑῦ., "γῶν (ὉΠοννοα Ὀγ [86 Ευϊ. 

ἀεδίσπδῖθβ [86 βαῖλθ βῃδάθ οἵ τηϑϑηΐηρ; (ἀ68. 1,6χ. Ὑδ. Β. 2. Ἰηβίοδὰ 
οὗ βυςΐ ἃ οοπείγιοίίοη, γα Βα γ6 δὴ [πῇ στ Ὁ ἵπ (Π6 ποχί οἶδιδβ6, γ]Ζ. 

ΣΦ ΤΊΣΙ 7) ΒΌΒΕ ; Τηρ τι (τ ἴθη φέίεπέ), Αρᾶ. πῇ, ἴογ δπάϊηρ, ρ. ὅθ. 
6. Ἐογ οἴδηρε οἵ οοπείγιοίίοη, Θοπ,Ρ. 1: ὅ. ---- ΕΓ Ὁ, πιαίέον, (δέπς, ταθδῃ- 

ἴῃς τ[86 8016 οὗὁἨ ἐδ ΘΧΙγΓΔΟΓΪ ὨΆΓῪ ἰγβηβδοῦίοηυ (δαὶ δα ἰδθὴ ρἾδοθ. 
ΤΏ ρίαςς οὗ (88 πουη μϑγα, (Ὀδίπρ ἐισίσο μὰ! δεΐογε (δ 77, τ ϊο ρον- 
ΘΣΏ5 11), ἀσϑογνθθ ἰο Ὀ6 ποίθά. 1 ἴβ ἐγεαιθπὶ ἴῃ [π6 ΟΠ δ᾽ ἄθο ; β66 ν. 16. 

2: 16, 18. 4: 1ὅ, 4]. 

(16) Απάὰ 1 αν πεδγὰ Ἵοοποοσηῃηΐηρς ἴἰθα, ἰπὲ ἴθοὰ σδηδὲ εἰκἰ ἢν ἰμΐογρτοι, δηὰ 

βοῖνο Κηοίυ ροϊῃιϊδ; πον ἢ τἰμοὰ σδηϑὶ τοδά 186 τυ, ἀπ ἃ ΒΒΟΥ τὴα ἴΠπ 6 ἱπιογργοῖδ- 

τίοπ τπογεοΐῦ, θοῦ 5β(ιαῖν δ6 οἰοιϊῃοα ἰῇ ῬΆΓΡΙΟ, ἀηα ἃ οοἰϊαν οὗ ρσοϊὰ 53814}} [06 Ρῳ1] οἡ 
1} ποςκ, δηᾶ του 5|6]ϊ σιι]ο 85 ἴῃ τπἰγὰ 'π ἴΠ6 Κηράομι. 

δι, (θ0 [86 οἰ Ὀἢ δου ὰ Ὀ6 Γ684) αρτϑοθ ἢ (86 ἴογιι ἴῃ 2: 10, 
δηὰ βδῆονΒ (πδὲ 1 18 186 ΗθΌγαϊζίπρ ΗορμΑ]. ΤῺ Θοτὶ μα8 ρυΐ ἰπ 18 

Ρἶδοο ἴδ τοσυΐϊαν Εὰϊ. ῬΑ] ἔοσιω, νΥἱΖ. δῶ), σι βουΐ ΒΏΥ͂ ΠΘΟΘΒΒΙΕΥ ; τοοῖ 
53". --α ὙΣΒΌΝ ἸνΥυσΌ, 1 ἰο ἐπίογρτοὶ ἐπιίονρτοίαίίοηδ, 6, ΟἸΔ] 4. δπὰ Ηβῦ. 
λάϊοαι, ὙΠΟ τλθϑὴβ {0 ρ»γαοίϊ8δ6 πιαξίπσ ἵπίογρτοίαδίοηδ, οὐ ἰο ἱπίονργοί 
ἀξιῶν. ΟυΣ ἰάϊοτα οχοϊυάοβ ἃ Ἰἰΐογαὶ νϑγβίοη ; 866 ἴῃ 6 Ψ8οΪ6 οἰδυδο ἰἢ 
Υ. 12. --- Ποδὰ 533 8δ8 Ὀοίογθ; [86 6886 18 1Π6 βᾶ)6. ΕὟὉΓΙ ἴδ6 γοβϑί, 806 
οἱ Υ- 7 δῇονϑ. 



186 ΟΒΔ». Υ͂. 17----19. 

(17) δῆ απϑνογοὰ Ὠδηϊοὶ θοΐοσε ἰδ6 Κίηρ δηὰ βαϊᾶ: Μαγ (ἂν σἣδ δ6 ἴοσ ἰὃγ- 

861, δὰ Ὀϑβίου (ΠΥ σὶοῖ ὈγοβΘηΙ5 οὐ Βηοίπογ ἢ Ὑμδ της, πονγονογ, 1 Μ}}} τοδὰ Ὁ Σ 

1π Κίηρ, δηὰ 1 ν"}}} βου ἴσῃ 1.6 ἰηἰεγρτοίδιοῃ. 

ΠΟ.» Ρ᾽Όγ. οοηβί. ἔοστη, Ὑ ἢ βυβὶ ; τ ῖο (ἴπ (μ6 ἔδι. Ρ].} 18 δἰ γα 
δρροηᾶοὰ ἰο (Π6 οοπδί. ἔοστη, Ρ. 88. 4. α. ---- ἸΣΠΡ., 866 οὐ 2: 20. ---- ἸΣΛΣΤ39, 
866 οὁΠ 2: θ. -- ὙττιΣ, 84]. ἢ 8 βυβογιαδίνο γ--, ποὶ υπίγοαυθηϊ ἴῃ (δ ἷ8 
οἶδββ οὗ ψογάβ. --- 3ΠῚ, πυροῦ, οὐὗὁἁἨ 31π|. ---- Τγλδηῖ6] πηπϑὲ ποῖ 6 τεραγάθά 88 
βαυϊηρ {818 οοπίθιηρίυουϑ)γ. ῬΊ]ΔΙΉΪΥ ἐξ 18 ΠΔΘΓΕΙΥ ἀοδβὶρτιοα ἴο ΕΧρΓ688 δἷβ 
ὙΠ σ 688 ἴ(ο ἱπίαγργοί πὴ ποὰΐ ΔΩΥ ἴδε Οὗ ΤΟ Αγ ; δπὰ ἰΐ 18 88 του οὗ 85 
ἰο ΒΑΥ: “Αἱ [Π6 Κίηρβ ἀΐβροβαὶ ΙΔΔῪ 411 [π6 Ὁ] βδίηρβ σγεπηδῖη, ἰῃδὶ ἢδ 
σοῦ α Ὀσδίου ὕροὴ 6 [1 6 ᾿πϑ8δἰ8 οἡ σίνσίπρ, Του ἃ γαῖ Σ Β6 Βμου]ὰ 

ἀο {18 ἰο βοπηθ οἴδϑγ ρϑύβοῃ ἴῃϑη ἰο ταυβοὶ --- ΠΣ ΤΣ, ΡΒ. ἘΠυϊ. 
ὙΠ βυ δ, ἕο τ] οἢ 866 Ρ. ὅ8. Εδῃ,. 1. 

(18) 48 τὸ ἴΠδο, Ο κίηργ, [06 τηοϑὺ μἰρὶι αοα σαν ἰο Νεῦποβδάῃοσσασ, (Ὦγ (δῖπογ, 
ἀοπιϊπίοη, διὰ στοδίηθβδ, δη ἃ ΒοποΥ, δηὰ ρ]ΟΥΥ. 

Το Νοῦι. ἱπάεροπάρηϊ, (ϑ00ἢ ἀγα ἴΠ6 ἔσο ἢγβί ψουάβ), 18. ἤῸ ὑπυϑβαβὶ 
ἙοοὨβίγυοίίοη ; 11 18 Θυ θη τα υσἢ τηοτα ἰγοαυθηΐ ἴῃ ΟΠ] ἄθθ ἰμδὴ 'π Ηϑθδ. 

ῬΓΟΒ6. ---- δὲνὉ 9, 80 ἢξ Βῃου]ὰ θ6 σϑϑὰ, 18 (ῃ 8 διαρμιδίίο ἔοστω, ἔγοσα 86 808. 
ἔοσγτα "Ὁ9. -- ὅδε δηἀ σοπιρατα 2: 87, ἴον [Π6 γϑγ86 ἰῃ ρϑηδσγαὶ. 

(19) Δπὰ Ὀδοδαβ6 οὗὨ [Π6 ρτοαΐποϑα ὙΠ ἰσὴ ἢ6 ζαᾶγνα ἴο Πίπι, ἃ}1 ἡδιίοηβ, ροορίο, διὰ 

ἰοησυοβ ἱγοιλἱοα δηὰ δαγοὰ θαίογο ᾿ἷτῃ, τ ΠοΙΏδοαυοῦ ὃ6 που]ὰ ἢ Κἰ}]οὰ, ἀηὰ ψοτο- 
δοσύοῦ ἢ6 ποῦ] 6 Κορὶ 8106; ἩΠΟΙΊΒΟΘΟΥΘΥ ἢ6 ΨΟυΪὰ 6 οχδ  οα, πὰ ἩΓΠΟΠΊΒΟΘΥΟΣ 

Ὧδ νουἹὰ μα Βαϊ ]εά. 

ΔΓΤῚ ὯΔ8 0Γ [8 ΝΝοι,. δεῖτδὲς 1 0116, 85 ἰπ (86 ργβοθάϊηρ γθῦβα ἴξ 18 6χ- 
ῬΓΘΒββα. ---- ἸΣΝΤ Π88 ἈΠΟΙΠΟΡ ΟΥΓΒΟΡΤΆΡΩΥ ρίνθῃ ἰοὸ 10 Ὁ ἴμ6 Θετῖ, Ρυὶ 

ὩΘΘ6α5 11 ποῖ, ἴῸΓ 551 ΤηΔῪ 6 ἴμ8 ἀφοἸ πὰ ἴῃ (86 Ῥαγί. ; 866 ἱπ ῬΆΓ. ῥ. θ8. 

ΤὨδ νογὺ οἵ οχἰβίθποα, )οἰ πα νυ ἢ ἐδ, Εἰ ΓΟΏΡῚΥ πλαῦκβ τ ηδὺ 18 οοπεϊηπυρὰ 

ΟΥ ΟυιδίοΟΠΊΔΓΥ. ---- “ τολοεῦθοῦ, τσλοηιδοεῦθν τας “νῶνε, 18. π΄ (6 Αος.) ἀπ ἰδ 

ἀΐγθοιγ (Π6 οὈ͵θοῖ οὗ ΒΏ». ὙὉὙΠ6 80 ἔγεαυθηὶ τϑραιοη οὗἁἨ [16 Βοϊρίπς 
νοῦ Βογα ψ ἢ {ἢ 6 τοϑρθοῖνο ρϑγίς 168, 18 ΤΑ Π6Γ ὑπυδυδὶ]. ΤὮΘ ὙΠῸ]6 

ΔΥΓΑΥ οὗ [86 ἀϊοίίοη ἰβ δΔἀδρίοα ΒἰΓΟΏΡΙΥ ἴο τηλτῖς δὲ 88 οοηεϊπυ θα ἀπά 
Ουδί ΠΩ ΔΓΥ. ---- ΤῸ, ΤῸΓ ΒΟΤΌ ΟΥ̓ ΠῸ, ΑΡΠ6] Ῥαγί. δροὺ. οὗ ΝΠ; ΒΟΙῚΘ 

Οὐαά. τεϑα ΠΏ, ΕΪΟὮ 18. 161} δπουρῆ, (οοπιρ. (886 ΗΘΌΓΘΥ ΓΤ), ΤῸΓ 

Ῥαιίδἢ ν7}}} απϑυσοῦ 1 6}} Ὀδίοσο {πὸ π. Βαΐ ἈΠῸ 15 ποί ἃ 84 τεδαϊηρ, ἰῃ88- 
ΤΠ Οἢ 88 [86 οἰοΞ6α 5γ}188]8 τῷ (ἴπ (86 11 ἔΌγπι) θθοοῦμθ8 δὴ ορέπ 006 
ἴῃ [86 ἀροῦ. ἴογῃ), δπα ΤΩΏΔΥῪ ὑπο γθίοσ 8 Κα απιοί8. ---- Ὁ ΛῸ 8 Ῥαγί. Αρβ. 

ΟΥ̓ ΒΛ; ἰὸν (--- ὑπᾶδγ [Π8 Ὦ, 566 ὃ 22. 1. ---- ϑυ Ὁ, ΑΡἈ. Ῥαγί. ; ἴοσ [86 
βη8] Ἡλίτεῃ, δο6 ὃ 12.1.1. ὙὨΘ ΔΡΌΙ ΓΆΡ δηὰ ἀθβροίϊς ροῦτοῦ οὗ δὴ Οτί- 
Θηίβὶ βονδγαίρῃ 18 ὙΘΥῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ ἀηὰ στΑρ ἢ Ά}}}7 ἜΧΡργαββοα ἴῃ (6 το ρδῖ- 

4116] στίχοι οοπίδἰηοά ἰῃ {1:6 ἰαίίοΓ ρασὶ οὗὨ (818 υθῦβθ. ὅϑόσωθ οὐ οβ μαγθ 

΄ ᾿ 
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Σϑηάογθα ἈΓΤῸ 88 ἢ ᾿ξ ΤΟ ΓΘ ἃ Ῥατγί. οὐ ἘΓΤῸ ἐοὸ εὐγίζο, ὅθαϊ : Ὀὰὲ (Ἀ]8 Ὀτοδκδ 

ὩΡ (86 απξίλοείδ Ὀοίτθοι (δὲ ποζὰ δηὰ 5ΏΡ, ἐπὰ ἀϊδίατθθβ {Π0 ΘΆΘῪ δπὰ 
οὗνίουδ οολτϑ6 οὗ (δβουρδέί. 

(20) Απὰ ψ θη 18 βοαγὶ νγ88 ᾿᾿ποὰ ἀρ, δηὰ ἢ18 5ρ᾽ τ γγῶ8 δ οϊἀοηθα ἰο Ὀθῆδνυθ 

Ὑ1} ἰπκοίεποο, ἢ6 τῶ (γαδὶ ἀοντῃ ἴγοπι 1116 ἰΠγΟΠΘ οὗὨ ἷ8 Κησάοπι, δηὰ Ποοσ ἀϊὰ 
ΤΟΥ ἰδκο ἔγοση ἢ ϊπ|. 

ὈῚ ταῖρι Ὀ6 ἰΔΚοη 88 84 Ῥτβοῖ., [Ὁ 'ἰπ ραγὶ (815 νου ἴϑ ; Ὀαΐ ΙΏΟΓΘ 
Ῥτοῦδῦϊν ἰ( ἰἴ8 (86 Ῥασί. Ῥεῖ] μογθ ; οοῖιρ. ὉΠ“ ἴῃ 8: 29. 6: 27. ὙΒδ ρδᾶῖ- 
Εἶο]6 "1, τολεη,, 18 παίαγα γ ἸοϊηΘα Ὑ] ἢ ἃ ραγίϊοῖρὶθ ; 866 ἴῃ 8: 7. ---- ΠΏΡΕΙ» 
ὃ ἔξαι,, ἴον ἰ(Β Νοιι. ΓΙ" 18. ὀομπ). βΌ ΠΟΥ ; 1ἰ, σγδιῦ δίγοπφ οὐ ἤγηι, Πγ- 

“παυϊί, Ὀὰὶ πρυτγαι νον, ἴῃ τοϊδοη ἴο [86 τηϊη, ἐσαδ ΟΥ δεοαηιε ἐπιδοϊάσηποά, 
- πτῆστὸ, Ιηΐ ΑΡΒ. οὗὨἨ 31, ἐο ὅδ ργομά, ἰο αοἱ λαιισίμείῳ οὐ ὑπιδοίοπίζῳ, [μ6 
δι ἴα ὈΟΐδ σΆ968 159 [ὉΓ δὲ οὗἩ [86 ταρυϊδγ ΟἸΔ]666. ---- ΤΙ, ἃ ρἰδίη οΆ86 οὗ 

1.6 Τορλαϊ, ἰὰ 186 ρἶδοο οὗ [ἀρ ΒΑ]. ---- ΣὈ., ἰὼ ΗΘΌ. Ὁ 2 (ἔὐστοδ ΠΔρ}.), 

Δηα [86 ἀουῦϊο ὁ 'π ΗἩΘΌΓΘΥ ἰ8 ἱῃ Ατϑιββθδῃ ὑβυ8}}}7 Θχομδηροα [Ὁ 72, 
ὙΠ ὨΙ ἢ βοΐθηβ ἴΠ6 Ὠἰββίηρ ; 366 (ἀ68. [(6χ. ἡ. Τθδ νογὰ οὐ αἴ Δ} Υ τη δὴ 8 
8. οονεγοά οὐ ῥὑγοίθοίβα ρ͵δοθ, 'ἴῃ σϑίδγθποθ ἴο 16 ἱδρεβίσυ δυπρ δτουπὰ 
ἴδιο ταρα] βαδὶ οσ (βγομθ. ---- ΠῚ}, ΔΟπΟΥ, τα 88 Ηἷδ λοπογαδίδ Οὔῆσθ οὐ 
γοψαὶ ἀϊφηϊῖίῳ. --- ἸΣΤΙ, 8 ρίαγ, ΑΒ. οὗ αἼ2, νὴ] μου ΔΩῪ βυ )θοῖ, δηὰ 30 
ἐξ ταῖρι δ6 σοθάοσϑα ραρείνεῖν, ὃ 49. 8. Ὁ. 

(31) Απὰ ἔτοπι τ Ώ Μδἁἑ8 ''6 [ἢστιϑὲ οαἱϊ͵ δηὰ ᾿ἷ86 Ὠοασίὶ τ ἴκ δ θοδείβ, αῃὰ τ ἢ 

ἴδο τι ϊὰ 2968 νδϑ ἰεἷἰ8 ἀνα! ἰηρ; τὶ Βογθαρο ἰἶκα [Π6 ὍΘ 88 ἢ0 ἴδ, δὰ ὃγ 186 

ἀον οὗ δεδυθῆ νγ͵δ8 ῃἷ8 Ὀοὰγ ὑδιποα, πη} πο δοκποπν]οαρεὰ ἰθαι ἀοἀ τηοϑὶ εἰμ ἰ5 
τεῦ ουὰσ ἴμ6 κιηρσάοιι οὗ πι6ῃ, δηὰ Ὑβοσαβοθυοῦ δ6 ρἰεδβοίἢ [16 δοιιοἢ ἊΡ ον ἰϊ. 

ἘΛῚ [ὲ8 ὙΘΙ86 ἰῃ βθηθΓγαὶ, οοτρ. 4: 29. ---- γ, 848. 10 8 ΠΟῪ ροϊηϊοὰ, 

ἀδπ ῦ6 πι8δί6 ΟὨΪΥ ἰῃ Ῥαοὶ, ὃ ροσβ. Ῥοσί. Βαϊ (Βϑῃ, ἯΒο ἴθ {π6 φι)δοέ οὗἁ 
ἰδθ νοσῦ 7 [ΙΓ [Π6 ΓΟΡΙΥ ἰδ: Οαοά, (ἰμθῃ (89 οοῃίοχίὶ ρῖνοθ πὸ βυρροτί ἰο 
π. 1 ΔΜιοδιιολαάπεεξαν δ ἰῃ6 δυῦ]εοί, αρὰ [Π6 τηρδπίηρ 6: Ὺδ »ηπάφ 
δέθ οὐῦθ ὀοατέ ἰἶξα (δὴ δοαείε, ἰμ6 ὨΙΒίΟΣΥΥ ἱῃ ΟἾΔΡ. ἐν. βθϑσὴδ ἰὸ τβ 8 
δεαϊηδιὶ (δία, [ὉΣ δοοογάϊηρ ἰο (παῖ, (86 τηΘΙ αν 06]} ου ἷπὰ 88 ἃ ἀϊνίηθ 
πάρει. ΤΏ ρῥγοδοηΐ ρυποίυδιΐοη Β6ΘΕῺΩΒ ἰ0 Τη6 88 ἀεβί τα ἴον (Β6 8 
Ρΐατ. ἱπῦρθγϑ.. 1. 6. θη; [ὉΓ [Π6 1 ΠΟῪ δίϑηαϊηρ, ΔΡΡΆΣΘΏΙΥ 88 ἃ ΘΟ) Π6- 

οι Ὀεΐίοεο ἴδ6 ποχὶ πογὰ, βθεῖὴβ οὐ βΊΉ Δ  ἰὸ Βανθ Ὀεϊοηροά ἢογο, δηὰ 
Βα ὕθϑο ἰσαπαβοστοὰ (ὁ [0 ἢοχὶ ποσὰ ὉΥ͂ ἔθ πῆοσὸ ογοσγείρῃί οἵ ἰγϑῃ- 
βεσίδασε. [ὲ 18 οἡ ἰμἱ8 ὑαϑ818, ἐμαὶ (6 νοσδίοῃ αἴνθη ΔΌΟΥΘ Γοϑίδ ; 866 ὃ 49. 

8. ἃ Βὶ 8 Ἰδοῦ βἰρὶο δῃἃ ΘαΣῪ ὙΔΥ, ρογθαρβδ, 'ἰΒ ἰο ρμοὶπὶ "Ὁ (8: 
θ, ἴῃ δ ῖοῖ 6886 ἴἐ 18. ἃ Ῥασί. ῬῈ]], 8. 28. ρ. 74. ὅ. Ψοσὺθ οὔ οομρασὶ- 

80) ΤΩΔΥ͂ [Δ Κ6 δῆσον ἴβοσα ὮΨ, δὲ Β6σθ, οὐ Ὁ τηϊρας ὃὈ6 οῃιρίογεά, ὙΥΒίοΣ- 
οτνασ οὔ (μι686 μαγίϊοἶθβ 16 ϑσαρίογϑά, [μ6 τηϑηίαὶ σαρϑι ἴοι οὐ 335 δῇθσ ἰξ, 
δ οἵ οοῦχθο ἴο Ὀ6 δυρροθοά. --- Κλ ἐδλα εοὐϊὰ ἀδ8οε εὐαῖ ὅσ λὲδ αδοάδο, ἰδ 8, 
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αἰχουτηβίδηςθ δα δά ὮὉγ (6 Βρβᾶξκοϑσ, δῃὰ ποὶ ἰϑυπὰ ἴῃ 4: 29. 1ὶ ἰβ δῷὐδοά 
ἴον {{|6 βακ6 οὔ βίγοηβον ἱπιργθββίοῃ. --- ΕἸΣ ῸΣ 5.) Ῥ86], 8 μ]αγ. ἱτρεσβ. οἵ 
ὩΞΏ, δηὰ 580, ραδδίυθ ἴπ (8 τηδαπίηρ, ὃ 49. 8. ὁ. --- 91 068. ποῖ στηθϑῃ 

ΤΏΘΓΟΪΥ πιοηίαΐ ρογοερίζοη, οὗ ἴμ6 {τυ 'ῃ αυσδίίοη, Ὀαΐ 8180 γμδὶ νγθ ςΔ]} 
αοἰποιοϊρασηιθηΐ, ἱ. 6. Δοίηρ; ἸΏ ΠΟΠΙΌΓΤΩΠΥ τ} γμδὶ οορσπίοη ἀοιαδηαβ, 
--ορπι, Αρῃ. Ευϊ, οὗ ΣΡ, ΜῈ πὶ τοϊδἰηθα (Ρ. 49. ὅ); δἀμὰ 88 ἴο (86 
Θαπιοίβ απιάθν ἱΐ, 866 ὃὶ 22. 1. ---- πο 9 βυβῇ. ἔδπι. βίηρ.», Ὀα1 ποὶ ἱῃβοσίβα ἴῃ 

Ῥασ. οὗ βυῆῖχϑϑβ, ρ. 8ὅ. 866 Ρ. 80, ἐπὰ οὗ 24 ρᾶγαρταρἢ, δηὰ ΘΟΙΌΡ. ἰῃ 
Ὥκδη. 7: 19. 

(232) Απάὰ δου, "8 βοῃ Βοἰβμαζζασ, δδϑὲ μοὶ τη δ᾽] ἃ (μῖπ6 ποδγί, ΠΟ δίδει άϊηρ 

ἴπου Παδὺ ἰκηοννῃ 81} (818. 

ἘΠῚ, δι, βίδίθ οὗ 2. --- ΠΡΏΣΣΙ, ΑΡὮ. 2 Ῥ6ζθ. ----Ὥλ, πΒΟσα (80 
Θπάϊηρ; (τι--} 18 [Ὁ]; 866 8.12. 2. “ΓΒΙ8 νϑῦβα ὈἰδίηΥ Ἔχ 1 118 (86 οματρδ 
ἀϑαϊηεὺ [Π6 ᾿ππ ρου Κίηρ, δη4 σοηίδίηβ (Π 6 ΣΟΆΒΟῚ ΤῸΓ δ᾿ ΒΡΘΘΟῪ Θχοϊ βίο. 

ΤΏΘ ποχὶ γ υβ6 ΘΏΪΑΓΡῈΒ 8Πα ΘΟΠΗ͂ΓΙΒ [Π6 ΟΠΆΓΡΈ. 

(23) Βαϊ δρϑίηδὶ (Π6 1οτὰ οὗὨ [6 Ποαυθῃβ πδϑ ἴποὰ ᾿Π δὰ ὯρΡ {Πγβεϊῖ, δηαὰ 1ῃ6 γεδ- 
868 Οὗ "58. ποῦβϑε ἤδγνθο Ὀ6οὴ Ὀγουρῆῃὶ Ὀείογα ἴἰ 66, δηὰ ἴμοῦ, ἀπὰ ἰΠγ πΟΌΪ68, νυὶνςεβ, απ ὰ 

ΟΠ σου 68, ἢᾶνο ἀγα κ πίη ουἱ οὗὨ ἴδοτὰ ; δπὰ ἴῃς γοάβ οὗἁ βίϊνον, γροϊᾷ, Ὀσγββ8, ἸΓΟΙ, 

ὙΟΟά, αηὰ βίοῃμο, τΐοἢ ποῖ ΠΟΥ ΠΟΔΥ, ΠΟΥ 566, ΠΟΥ ΚΟΥ, Πδ8ὲ ἴῃοὰ ῥταϊβοὰ ; δαὶ τὴ9 

Αοά ἰῃ τΒοβα δηά (ὮΥ Ὀγαδίδ ἰ5, ἀη ἃ ὙΠΟΒ6 ΔΓ6 8}} (ΠΥ τ γ8, ἴποῦ πδεὶ ποὶ ρἰοτδοί. 

ΠΟΘ ΓΙ, ΠΡρΟΪΘΙ οὗἨ Ὀγγ, 8 14. 1. 2; ἴον ἢ--, 8. 12. 2. --- ΕΒ ΌΘΙ, 
Ἀος. δοοογαϊηρ ἴο {86 ΟΠ] ά. οοπβίγυσίίοη, δον ΩΣ, 8 Ρ]. ΑΡΒ. οὗ πε. 
Βυΐ 88 (818 νοῦ ἢδ8 πὸ βυδ)]θοί, 1 Πανβ, 88 υδυ8], ἰΓδῃβ αἰθα 1ΐ ρμαβεί εἶς. 

Ἐσδγ (86 βεαμ6] οὗ (86 γδσβθ, 866 ν. ὃ δθοσϑ. --- τῶ, Ῥασί. ρ]. ἴοσ στρ, 

Ῥατ. ΝἼ]. α. Ρ. 91. - ΡΝ 5, Αοο. ἀἴογ πηδῶ, Ἡ ΕΪΟΝ 8 ἰῃ Ῥδθὶ. Τΐβ 
18 δη υη0.80.8] ΓΟΙΊΟΥΑΙ οὗὨ [86 νοῦ ἰο ἃ στοδὶ ἀϊἰβίδῃςθ ἤοσὰ ἱΐ8 οὐ)ϑοί, ναὶ 
1 18 Θοσαϑίοπμθα ὈΥ [Π6 σορίουβ ΘΧρ Δ δίΟΣΎ πηδίϊοσ ἐβτονῃ ἰπ.Ό 1 μανθ 

ξῖνϑη (86 νογάβ [86 {πὸ ογάδγ 'ἰπ ΕἸ ρ ἢ ἰ8ἢ, ᾿παβιλυο ἢ 88 ἱΐ ἄοθβ ποὶ οὗ- 
ΒοΌΓα ἰμ6 βεπίθῃηθρε.ί Ὁ ρϑου δῦ οι ρμϑβίβ ἃγὸ {86 ρδγιςὶρ]θα, ἡ1ππ, 
ος., δι ρου α, 1. 6. [Π6Υ Ἔχ ῖθῖὶ τυ μαΐ 18 οσυδίοτ ΑΓῪ δηὰ οοπιϊηυθά. ---- 11 
ισλοεξο λαπά, 1. 6. ἴῃ Ὑ 8086 ῬΟΥΤΘΣ, δ ἡ μοϑ6 ἀἰΒροβαίὶ, 18 ἐὰν ὄγεαίδ, ὶ. 6. (δ γ 
118. ----- Απα «οἦοδα ατὸ αἷὶ ἐν ισαυε, 1ϊϊ. απιὰ αἱ ἰδψ ἐσαψς αγὸ ἐέξ, Ἰ. 6. ἂἱ 
88 ἀἰβροβαὶ, Τὴ ἢγϑί νϑγβίοῃ 18 δϑβίος ἴῃ Ἐρ 8}, απ δαυ8}}}7 ρ6Σ- 

βρίουουθΒ. ἤαψε δ΄ οοιιγδδδ ΟΥ̓ οοπαιιοί, ἀδείσηι, ρώγροδβοε, αθὰ τ 6 π|κ6.Ψ 
ΑΙΙ [1686 Ὀδ]οηρ Θηξίγευ ἰο [86 οοπίτοὶ οὗ ἰμ6 αοά οὗ βθβαυθῆ. ΤῈ κίηρσ 
ὁδῃ ΔΟ 6 γ6 ΠΟΙ ΊΏρ, ΠΟΙ ΘΟΟΟΣΩΡ ἰδὲ ΔΗΥ οὗἉ δῖ8 ρυγροδβϑβ, 1ῃ]688 ἰῃ6 αοά- 
Βοδά σῖνϑ ρογπιηθδίοη. ΤῊ] 18 ΒΌΓΣΕΪΥ ρῥ] δίῃ δηὰ αι μὰ] δἀπιοηϊθου ; δὰ 
ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ [86 Κίηρ᾿Β σοῃβοθοθ γ788 βιηιϊίθη ὉΥ 1ΐ. 

(24) ΤΊ ἔτγομι ἷπὶ γὰ8 βϑῃὶ (86 οχίσγοεθ ρατί οὗ ἃ μβαῃά, δῃὰ μῖ8 ἰῃβογὶ ρου 
ἯᾺΒ ττὶτΊΘΏ. 
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Ἐὸν ἴΠ6 186 οἵ ἔτο ραγιοἰρ]685 Ῥοὶ] Βοσθ ῸΣ [86 Ῥαβδῖνθ νϑσῦ, 866 ἢ. 
δ1. ---- ΠΡ. Ρἷ. ἔοστα οἵ [86 ραγίοϊθ τὰ βαβὲ, 11. ὕγοπι δείοτθ ἦῆπι, 
ἩΒΙΟΒ 8Δ5 [Π6 ἔοτοθ οὗ ἀθποίηρ᾽ ἃ Βρϑεῖδὶ δπὰ ἱπιτλϑαϊαίθ ἱπίθσίεσθηοθ οἢ 
(86 ρατί οὗ [86 Οοὰ οἵ Βοανθη. 

(35) Αμὰ μὲδ ἰδ ἐμ ἰηϑοτὶρίοη τὶς ττδ8 τι οη : Δέεπξ, πιεπέ, ἐεζξὶ͵ Ὁ-ρλατεῖη. 

1 δΒανα σεροβδίοα [86 ογἱρίηδὶ Οσὧβ 45 ΠΘΑΣΙῪ 88 ΟΌΓ δρμαῦοί ψ11} ρθσ- 
τοϊῖ ; δῃηὰ 80 γγχὸδ πᾶν ποῖ ἴῃ Οὐγ ὀοτησίοη Ερ 8} γοσβίοη. ΤὨ6 6Χ- 

Ῥἰδμδιίίου οὗ [Π686 ΟΣ 8 ἱτπησηθαϊβίθ!Υ [0]]ΟΥ8. 

(96) ΤΊϊς ἰ5 τὴ6 ᾿πίοτργοιδιίοῃ οὗ ἔδ6 ἰδιχυδρο. 3έεπξ, ἀοὗ Βαϊ ἢ πυταρεγοὰ (ὮῪ 
τεΐχο, δηὰ Ὀγουρῆς ἰΐ ἴο οοτηρ]οἰίοη. 

τ Ὁ, τοογ, ἀπ μαγα ζαπσιαρθ. -- 9, Ῥαγί. Ῥ 61] οὐ ῥραβδῖνϑ, ᾿ΐ. πιωη. 

δεγεά, πιιδγαίμηι, οοπερμἑαίιηι. ΤῊ ποσὰ 9 ἴβ ποῖ τορβϑαίθα 1η {818 
6886, 88 ἴῃ [6 γα γ86 ΔΌΟΥ , ὈΘΟΔ.86 ἰἰ 18 [Ὁ] ον ὉΥ (μ6 νοτὺ Γ9Ὸ. Οὐά 

δαί πιπιδεγεά ταθϑηβ, ἴμἱ αοα [45 ἄχϑαὰ [ῃ6 πυμοῦοσ οὗ 18 ἀδΥ8, 1. 6. 
[86 ἀἄδγβ οὗ [18 τοῖψτι, θογοηὰ ψἰοῖ [ΠΟΥ σδηηοὶ θ6 οχίθπάθα. 80 (δ6 
ποχί οἰδῦϑε ἀθοίδγε : «πα ὀγομρῆί {ὲ [1 ταῖρι] ἐο οοπιρίδένον,. ---- ἘΠΟΩΘΟΤΊ, 
Αρδ. υἱἱὰ ἔδυ. δυβ,. 

(237) Ζεκεέϊ, ἴσα ἀτὸ πο χι! θὰ ἰῃ [116 ὈαϊΪδηςοό, δηὰ τὶ Ἰουπὰ ἰδοκίηρ. 

ϑρει, Ῥασί. ῬῈὶ οὗ ῬΡῃ), κὶ 12. 1. 1. 6. Ἔχ δἰ δὲ (818 ἕοστη, ψιβῖοῖι 18 βοῦλθ- 

Ὑαὶ ὈΠΌΒΠ4] ΏΘη 86 ὙΟΓῸ 18 ΤΕΡΌΪΑΓ. ---- ΠΡ ΎΡΙΙ, 88. ἴ0 7ΌΓΠ), ΒΥ ὈΘ 
24 εἴηρ. Ῥρβδὶ, ον ("--}. 866 ὃ 12. 1.1; ον μτι, 8.12. 1. 2 ; Ὀαΐ ἃ8 [Π6 Β6 86 
5 ραεδῖσο ὮΘΓΘ 1ἰ 18 ΤΏΟΥΘ ὈΡΓΟΌΔΟΪΙΥ (86 Ῥ688. Ῥεῖ; ΒΘΘῬ- 51]. -- ΡΞ ἢ, 

85 ἴ:6 γον 618 δηα αἰδοῦς 4] ροΟΪη 8 ἃΓ6, μ88 ἃ βιεγέυε Ῥαιίδἢ ὑπᾶοσ 86 ΤΊ; 
1} ΟΓΘ ἃ ΡΓΌΡΟΣ γ γα], [6 θη] τὶ που ]ὰ ομἱ [86 Ὠαρῇ. ἰθθθ. Τδθ 

δεοοπά Ῥαιίδιι, ἱβογοίοσθ, 18 ἃ ἴθ ΘΌΡΒΟηΐΟ Θοη ΣΤ γ 8:66, ἰῃ ΟΥΘΤΥ ἴο 6886 

86 ῥγοπυποίδίοη. -- ἼΛΘΓΙ, ἰασοζίησ, ἀοῇἠβοίεηί. ΤΏ ταρδπίηρ οὗ (μ6 ἔσυ- 
ταῖν ἰδησιδρθ 18 ΘΑΒΙ]Υ͂ Σ1866 ουὔΐ ἔτοτα (86 υδυδὶ] γε) δοίίοη, οὗ ἰμαὶ τ ΟΣ 
16 ἀεἠβείοηξ ἴῃ ποὶρα. 

(28) Τεγές, ᾿ἰΏΥ ἀοπιϊηΐοῃ 18 ὑτοΐζθη, δηὰ 18 γίνῃ ἴο [86 Μεᾶ68 δῃὰ Ῥετγβίϑῃβ. 

52, Ῥαγί. Ῥθὶ} Βδῦθ ; 866 5. ἴῃ ν. 27. 1ῃ νυ. 2ὅ, [μ6 ψογὰ (865 (86 

ἔοστα οἵ ἃ πουῃ ρίυγαὶ, ἱ. 6. ἀϊυίδίοηδ, ὅγοασΐδε; Πότ (86 Ῥασί. αἰνἑαδα οΥ 

ὄγοζεη, πασίιπι, ἰΒ ὁαρίογεά. Βοὶὰ ὉΠ δηὰ Ὁ: ἴῃ ΗδθὉ. τβϑϑὴ ὅπ’ 
φεγο. βγοΐδῃ 18 ἰῃ6 Ὀδίίοσ τηϑδηΐηρ Β6Γ6, ἴογ ἀϊυταεα Ὀοδίποεη [Π6 Μοάθ8 

δὰ Ῥδγβίδπα, Ῥγο]ἃ ΘΟΏΥΘΥ ἰδ6 1468 {μὲ ἐδοὶ οὗ ἴμ680 γγὁ8 ἃ ϑϑρασζδίθ 
δηά Ἰπἀερεπάθηϊς ῬΟΎΟΣ ; ΠΟ γὰ8 ποῖ {μ6 ἴδοὶ βοὴ ΒΔΌΥ]ΟΩ νγ88 
οδρίυτοά. ΤΏΘΥ Μψ ΓΘ οοιιδἰηθα ἀπάδρ οὔθ Βοδά. --- ΓΙΌΣ, Ῥαγί, ἔθη. 

Ῥεὶ, 8 14. 2. --- ὨΞῚ Το, Ρατί. Ῥαὶ] αἷβο, ἴῃ (86 βδιμθ ἩΔῪ ; ὈΟΐᾺ [ῸΓ 
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σοσῦθ οὗ ἰδ6 ρϑδεῖγθ γοΐοϑ. ---- ̓ ὐῦ, 70 ἐλο Ἀέρδς ακὰ Ῥονείαπ, εἰηρυΐοι 
δεινὰ σοηοτίς, 88 Οὐδ ΘΥΟΙΎ Βοσο. [ΠδΥΘ βεοοοσϊηρν ἰσαπδἰαιϑα ὈΥ {8 
Ρίυγα!. ὙὉμο οοἰποίάοδοο οὗ ὈῚ5 τὰ ὉΠ 16 ουἱάθηί. Ἅἀδεόπανοῦ τοῖσδ 

ἐΒβτουρδοαί [μ6 ὙΠΟ] ; 88 ἰ8 οἤἴδῃ (86 6880 ἴῃ ββοσέ δεηίθηϊώουδ βαυ Πρ, 
᾿ς ἰδ 818 ψΒῖοδ ρίνοβ δὴ ἀπυβυδὶ ἔοστα ἴο "ΡΤ ἀπὰ ὈΠ"8, 50 (δὲ (Β6 7 τᾶν 
βουῃά |{κ 9. Νοιβίηρ οδῃ ὃ6 γρτϑα, 88 1ΐ βθϑῖῃβ (0 τη6, ἔτοτῃ [Π6 τ:ι86 
οὗ ὈῚΒ ἴῃ ογάοσ ἰο ἱμάϊσαίθ ἐδδ ὄγραζίπο ἐπ ρίδοδε οὗ [0 ΒΘΌΥοπΐδ ἀο- 
ταϊηΐος, ἰ0 δίιονν ἰμδὶ (μ6 Ῥδγεαίδηβ όσα ἰδ [Π6 ῥγποὶραὶ ροτγοσ. ΤΏΟΣΘ 
ἦβ πὸ νψοσὺ (μα που] οἰΐπηθ τ ὙΤῸ, ἀπ ρὰνο (86 τηραηΐησ ὨΟΓΘ ΓΘ 
ᾳυϊτοᾶ. Βαϊ ἴον ὉΠ, ἰδ τῶ ΘΑΒῪ (0 ἢπᾶὰ οὔϑ (πδὲ οοστοϑροπάθά με]}, 
ὙΤῊ18 βϑϑὴδ ἰο Ὀ6 4]} (πδὲ ἰδ τηγδίδσίουδ ἴῃ (86 οα80; δηὰ (μὲ ΤΩγΒίαο συ 18 

ΘΑΒῚΪΥ υπάογείοοά, 

(39) Ταοα ΒΒ  βῆδσζασ οοτῃπιδηδοᾶ, απὰ ἔδογ οἰοίμβοὰ Τϑδηΐθὶ τὶ ΡΌΓΡΪΟ, δπὰ ἃ 
οΟἾ αν οὗ ρο]ὰ [τγᾶ8 ρα] οἢ 8 πϑοῖς, δὰ ργοοϊαπηδοι Ὑγ88 πηδάθ σεϑροοηρ δΐπι, 
(δὶ Βα διιου]ὰ 6 {π|γὰ ταϊογ ἰπ τ86 Κίηράοπι. ' 

ἡ 2571, ΑΡὮ.) {Π6 δι }οοὺ οὗὨἨ [6 γοσῦ, 1 τχὸ τρβο ἰξ ἃ ῬΡεσβοῦδὶ νογὺ, 

τασδὶ οὗ οουγϑο Ὀ6 ἰμο96 αἰεπάκσηπίε ἰο ποσὰ [86 Κίηρ ζΑνα οοιωσηβηά. 1 
αν ἰγδῃβἰδίθα ἴῃ δοοοσάδῃοθ τί (818 νίονν.Ό 7 ΣΩΔΥ, ΠΟΎΘΥΟΣ, ἰδ ῖκθ 

(86 νοῦ 88 8 ὑΪΌΓ. ἱπιρθ τ.) δηα [μ6ἢ ΤΟΠΘΘΥ ἰδ ῬΘΑΒΊνΘΙΥ : 2απέοί ὡρας 

οἰοίλεά, οἷο. ---- ἈΠ Ξ ΠῚ, ΡΒ, [0 γόνα Ἶβ, 866 ὃ 12. 1. 1. 1 ἢδγθ σοπάογοὰ 

ἐπϊ8 »αεϑίοεῖῳ, ἴον. ΟἰΒΟΥνῖ86 1ὲ τηϊρῃὺ βθοῖ, μὲ (Π6 Β8Ππ|6 Ῥϑῦϑθοῦδ ὙΠῸ 
ἀδοοτγαίεα [)8ῃ16] νυιί ἢ18 ἐπιϑέσηξα, 6 γ6 [Π6 ΟὨΘΒ 0 πιρὰθ ῥγοοϊδπιδίϊου ; 
Ὑοἷ, ΔΙ Βουρἢ ααϊΐο ῬΟΒΒ1 016, 16 ποὺ ὙΘΣῪ ῬΓΟῦΔΌ]θ. [8 8 χτεδί οουσί, 
ΘΥΘΓῪ ἀδρατίπιθηῦ [68 118 ΔρΡρΙορσίδίο οὔοοσβ δῃὰ βασυδῃίδ. ---- ἐν το, 869 
2, 20. ΕῸν (δ6 τοβὶ, 600 οἢ νυ. 16. 

(80) Ιῃ ἴδ γϑῖγ πίχαϊ, ντα8 Βοίδμαζζαν κίης οἵ ἰῃς Ομδιάθθϑ δίῃ. 

ὉΛΌΡ, Ῥασί. Ῥεὶ υϑοῖ 88 ἃ ρϑβδῖνο υϑσὺ, ἢ 18. 2. Αοοοσάξβρ ἴο [6 
δοοουηΐ ΠοΓῸ ρίνοη, {6 ΟΟΟΌΓΤΘΩΟΘΟΒ σοϊδίϑα ἴῃ (Π6 ργοοοάϊηρ Ρμασὶ οἵ {86 
οδερίος τηυϑὲ αν ἰδ ρἷδοθ βοιῃθμιθ ἀυσίηρ (6 ται ρατί οἵ (16 
πἰραῖ; [ὉΓ [86 αϑδϑ}} Ὁρὸπ ἰδ6 ΕἸ ῸΔ ὈΓΟΌΔΟΪ πιδὰθ ποῖ δ ἔγοωι 
τοϊ ἀπ ρἢϊ, θη ἴμ6 ΒΑΌΥ]ΟΠΔἢ8 6,6 ἰῃ 86 ἀδεροδί ρασί οὗ [Π6Ισ ΤΕ ΎΟΙσΥ, 
δα [Π6 Κίηρ δηᾶ Ηἷβ Ποῦ]68 δά ποὶ γοὶ σι πάσγανσῃ ἔσο ἴδ6 Ὀβοσαοί. 
ΤΙ: που]ὰά Ὀ6 δὴ ἱπιροτίδηϊ οὈ]δοὶ, 86 υἱονθα ὉΥ ἴπ6 ᾿ηυϑάοσ, ἰο ΟΟΠῈ6 
ρου ἰΒοῖα ὙΒΘῊ {Π8 ΔΕΒΟ ὈΪΘα ; [ῸΣ ὉΥ ἃ δ΄ ρ16 8668}: 41} (80 Ἰοδάοσθ 

ΟΥ̓ [86 οἰ γ παϊρῃὶ Ὀ6 (Δ κϑη οδδ αἱ οποθ, δῃὰ 4}} γοδίδίδπες ργουθηϊοα. 
Τῆδὶ [Π6 ἔγβι γϑσβο οὗ (Π6 [Ὁ] οντίηρ ομδρίοσ βου] ὕθ δἰ δομϑά ἰο 186 

Ῥγαβοηὶ Ἵμδρίθσ, βθθδ μἰδίη, ὈοΐΒ ἔγοτ (86 Ὁ νὴ ὙΒΙΟΒ 1λ ΘΟΣΩσηΘΏΟ68, 
δηᾷ ἔγοπι [86 παίυγο οὗ [Π6 ἱπίοστηδοη τ μοῖ 1 οομίαῖηβ.  δη16] μδά 
ἑπιοσργοίοα ἴπ|6 ἱπροσίροη οα [89 ΜῸ]1 δ σησδηΐτς ὑπὸ ἰδίηρπ, νἱς. βσεὶ 
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ἴδδὲ {πΠ6 ΚίῃρΒ ἀδγβ θγθ δἱ δὴ οῃᾶ; δηὰ βϑοοπάϊγ, (δαὶ δἷ8 Κίηράοχωῃ 
δου ἃ 6 ρίνϑη ΟΥ̓́ΘΣ ἴο ογοΐβῃ παϊΐοωβ. 186 {0]8] πος οὗ [86 ἤγβὶ οὗ 

[8686 ργοάϊοιοη 8 8 τοϊαίϑᾶ ἴῃ ὅ: 80; ἰμαΐ οὗἨ (ἢ Βϑοοῃά, ἴῃ θ: 1.. 1η (86 
Το ΔΓ κ8 ἡ ΒΙΟἢ (ο]]ονν, 1 881} τοχατγὰ [686 ἔνο σϑσβθβ, ἰμθ γε οσγθ, ἃ8 Θοτι- 

Ῥτιϑίης ἃ ρϑγί οὗ οὔβ δπὰ (116 βᾶπιθ Ὠδγγαίίοῃ. 

ἘΞΜΑΒΚΕΒ ΟΝ (ἜΑΡ. Υ. 

[ΤῊ6 οὈ]οοίίομβ ταῖὶϑοὰ δραϊηϑὶ [86 Ὡδισγαῖδνο ἴῃ ΟἾΔΡ. Υ. ΓΘ ΒΟΙΏΘΉΝΔΙ 
πουμογοῦβ. βοὴ οὗ ἴδοιι, ἰῇ Ῥδυ  ]ΔΡ, τὸ τροὰ 1} στοαῖ Ζο δ], θυ 
ἘΥ οτος ἴο Ὑβοῖὰ 18 σΘΠΟΥΑΙΪΥ δι] θυϊοα ἃ ροοά ἄδσρτοα οὗἁὨ δοαυδὶπίδῃσθ 
ἡεὶ τ τἢ6 Ὠϊδιοτίο] γοοογὰβ οὗἁἉ δηϊαυϊγ. Ὁ ΒοίΒον {818 Κπον]οᾶρα 18 δοσομ- 
Ῥδηΐϊθὰ ὃν ἃ σδῃάϊά δπὰ αἰ βου πη παίϊηρ Ἰυάρτηθδηῖ, ἰῃ Τοδρϑοῖ ἰο ἔποβθ τθ- 
ΘΟΓά8, 80 [ΔΓ 8ἃ5 ἸΘῪ σοησοτ [86 τηδίϊογ ὈΘίΌΤΟ υ8, 18 8 ἀυ 6800. Ὑ ΒΟ ΤΔΥ 
Ὅ6 δηϑνογοα ἴο Ὀοίίον δἀνδηίΐδρο, δον (π6 βυ δ]θοῖ 8848 Ὀ66ὴ οδηνδδβθά." 

ΕἸγϑὶ οἵἉ 8}}, 1 8881} ὈγὶοῪ δάνοσὶ ἴο βοπηθ οὐὗἁἩ [86 τυΐποῦ Οὔ]. οη8 δραὶῃδὲ 
[86 ῥγοθὈΣ ΠΠΥ οὐἁ δοπια οὗἨἁ ἴ86 ΠΑΡΓΔΙΙΟἢΒ ἴῃ ΘὮΔΡ. Υ. ; δΔπᾶ (Πθῃ ρά4838 οχ ἴο 
ὀχ η6 ἴδοδθ, ἙΘΓΘ ἀρρθδὶ 18 τη (ὉΓ σοη Βττωδίϊοη ἰὸ [86 Θαγ] οδὶ ϊδίο- 
τδης οὐ ΒδΌγϊου δηὰ Ρογβίβ. [ῷ ηροῦκο 85 πα υδιγ!ουϑν ΤΟΙ] οἰοα ον σΥ- 
(δὴ τϑῖς ἢ '6 που ποῖίοθ ; δὰ ἴδ 8 ἴον {818 Ῥδυυ ον σθδδοῃ, (8801 
Ὀσῖηρ Βἰαι δὸ οἴβη ἰπίο νον, σδίμον δὴ Ῥσγουουβ ἩΥΙΘΥΒ. 

(1) “ ὙΥῈῊΥ ἀοδδ ποῖ Πδῃῖ8] ἀρρϑδγ θθίογο (86 Κίησ, ψῖῖμβ (86 Μίαρὶ τῖο 
ΔΙῸ Βυτητηοη θα, δηὰ οὗἩἨἍ ποῦ ἢ6 νὰ8 οὔθ [0 8 ὙΘΥῪ βίσδηρα, ὨΔΥ, 8110- 
ξοίδον παργου Δ Ὁ]6, τμδὲ δ6 δῃουϊὰ 06 δυϑϑῃὺ οἡ δυο δὴ ΟΟΟΑΒΙΟΣ ᾿᾿ ΓΘῊΚ. 
Ῥ. 238. 

Τοδὶ Τϑδηΐοὶ δβδὰ Ὀδθοὴ ἴδ6 οὐὶᾳ οὗἨἩἉ (86 Μαρὶ (2: 48), 5 ἔσυϑ. Βαϊ 1 
ϑΟΟΙΏ5 8͵50 (0 δ6 ἃ ἔδοϊ, [8αὺ ὈοΟΙὨ {π6 αδίγοίοσεγϑ δυὰ ρλνδιίοίαπε οὗἨἁ δὴ οσῖ- 
δηἰαὶ Κίηρ ΟΓΘ υϑυ8 }}Υ γοιπουθὰ ἴγοπλ οὐἿἶοθ ΌὈΥ ΠῚ8 ϑοΟ. 580; (86 δγαῖ, 
θοεδαβο ἴΒΕΥ δὰ ποὶ ἰὈτοίο! ἃ 18 ἀδδίδ, (6 κοοοπὰ Ὀθοδῦβα ἴδον δαᾶὰ ποὶ 
Ῥγουθηϊθα ἰδ; 866 ΒΒὮν δὰ Οἴθβ. ρ. 16. Οδαγάϊη, 'ἰπ Ηδστοδγβ ΟὈΒογυ δ! 008 
05 βοτίρίατο, Ῥατὶ. Π. [ἷε 'β ποί ἀθοεϊδῖνο, ἐπογϑίοσγο, ἐμὲ δηΐοὶ τὰ ἴδ 68 
ολὶςΓ Μαρίαν, Ὀθοδαβο τσ βηὰ Βἴπα, ἴῃ (Ἀ6 ἐλέγά γοαν οὗὨἨ Βοίββασσανγ (8: 1), 
ορογοά ἴῃ “ [86 Ὀυϑπ688 οὗἨ [86 Κίηρ,᾽ 8: 27; ἴον {818 ἸΔῪ Βανθ Ὀθθῃ 8 
βαυοτάϊπαϊθ Ὀυδϑίπο8θ, δηἃ πιοϑῦ ὈΓΟΌΔΟΌΪΙ γγ88. ΠΡ  Γαῖου δραϊπδὶ [86 
τοσυΐαῦ δπὰ ᾿ἰορι ταῦθ πο ϑγοῖ 85 ΒΒ βῆδζζαν ψ1848, (δοοοσαϊηρ ἴο Βοτοδῦθ 
διὰ ΑὈγάδηαδ), ἰζ 18 ποῦ ᾿ἸΚοΙγ [πδῇ ὁπ σῆο μιδὰ δἱοοὰ 80 δἷσῇῃ δ5 δηΐοὶ 
ἀϊὰ ππᾶον ΝοὈυςμβδάποζζδι, σου 6 τοιδ πθα ἴῃ δὴ ἱππρογίδηϊ οΥοΘ, πὰ 
ἜΘΟΥ [86 ῬΘΥΒΟῚ οὗ (80 ἀδυγροῦ. Ηἱΐβ δϊθ βουυΐοθδ ἰο ἴδ ϑίδίβ (86 Κίηρ 
ταῖσι ἰπἀδ6α χοααΐγα, ἴῃ δηοῖθοΣ δηὰ ἰΟὟΘΥ σΒΡΔΟΙΓΥ, δὲ ᾿ἰθαδί [ῸΓ ἃ ΨῈ)]16. 
Βαὶ ὄνθὴ 1 νὰ οοπορᾶθ ὑδδὶ Πδηἷοὶ νὰ ΒΙΘὮ ἴῃ οΠοΘ6, ἴῃ [86 ἐλέγα Υϑδγ οὗ 
Βεἰδβαζζατ᾿Β σοῖσι, ὑμαῖ τοῖρσυι ἰαδίθα βονθηΐθθη Ὑ6818, δηὰ (86 Κιίηρ τοὶ 
ὍπῈὸ}} Ὀ6 δυρροδοά, ἰοπρ Ὀοέοτο [88 δπὰ οὗὨ ἴΐ, ἰο Βανβ αἰδβηιιβδεαὰ ἔγοπι ἱπιροῦ- 
ἰδηϊ δηὰ δοῖϊνο βουυϊοθ ὭΘΆΓ 8 ΡΟΙΒΟΙ, ἃ ΙΔ ὙΠῸ ὙΜΔ5 δὺ ἰϑδδὶ οὐ [86 
ΥΕΙΡΟ οὗ ἰὈΌγ ΒΟΟΥΘ Υ6ΔΥ5 ὙΠΘη δ6 ὈΘρδῃ ἴο τοῖρῃ. Τμδὶ 8 ὑειο, Δη ἃ 016 
80 ΥΕΤΎ δε, ϑδου α ποῖ Ὀ6 δυπιποποα ὈΥ ἴ86 ΒΑΟΌΥ ΟΠ 58} Κίηρ (δ: 1 864ᾳ.), 
ἢ δῇ ΘΣΊΡΘΏΟΥ οὗὨ ἔδασγδιϊ ἱπαροτῖῦ, 18 [Δ ϑῃουρὴ ἤγου ργοϑϑηθηρ δηγίην 
δίγδηρο. 
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(3) "Βυὶ Βοῖν οδὴ νὸ ἱπιδρί:θ Βοίββασεδαλν ἴο αυθ Ὀδθῦ 80 ϑῃ στο Ϊν ἰρῦο- 
τϑηΐ οὗ Π.δηΐ6], διὰ οἵ 18 Ῥϑοῦ δσ βδύϑ οι, 88 [86 πασσδίοι ἴῃ ὅ: 10 86. 
ΒΌΡΡΟΒΘΒ ὃ’ . 

ΤΒο ἴογοο οὗἉ (85 οὈ͵θοίΐου 1 ἀο ποὺ ρογοοῖνθ. 7,48 ποὶ {86 ἀϑτροσ, (41 
ἰδουρὴ Βα ὐϊρῆϊ Ὀ6 ἃ ἀδοϑοθπάδηῖϊ οὗ Ν Ους Βδάποσζδγ; ρουθδρ8 πὶ 8 ἔθ πιαῖθ 
[1ὴ6, 85 νϑ. 11, 18, 18, 22, βαϑι Ὀἰ δῖ ὩΪΥ ἴο ἱπ|πλδῖθ), 8 Ῥϑύβϑου Ὑῶο ἀϊὰ ποῖ 
Ὀοϊοηρς ἴο [86 τοχζυΐδν ᾿ἰπ6 οὐὁὨἨ Βδῖσβ δρραγϑηΐ, 1. 6. δο 85 ποῖ ἴῃ ἴ6 τορυ- 
ἴδν πο οὗ δυςσοδδβδίοῃ ἢ Απὰ ἰδ ἴβϑγὸ δηγ μηρ ΒρΘΟΙΑΙΪΥ στ πιδικ Δ Ὁ]6 ἴῃ ἢ6 
ὨΔΙΤΔΌΟΙ, ὙΒΙΟὮ Β6Θ 8 ἴ0 Σοργθβθηὶ Βο βσσασ 88 ὑπβοαυδιπίοα ψἢ [86 
ΤΟΣ 8 δηὰ οἰδίτηδ οὗἠ Ὁ δηϊοὶ, δ᾽ βοῦθ 88] ἃ σοὨ ΌΣΥ δὰ ῥδββοὰ ΔΎΔΥ 
δῖποο ὨΔ}161᾽5 ἢγδὺ δο ιἰθυθιηθηΐ δη ργοιποίίοη ἢ 1ϑηροσκο δβέττηβ, {δδὲ 
“186 δοοουπῖ ἰη Ἑἢ. Υ΄. σοπίγδαϊοιβ 186}; ἴῸΣ τ. 11, 86 δᾶγβ, ββονν (86 Κὶηρ 
ἴο Ὀ6 ἱφπογδηὺ οὗ θδῃ16], δηὰ ν. 18, δὶ μα γϑοο ϑοῦβα μἷπι. Βαΐ ν. 18 δβ64. 
ΤΏΘΓΟΪΥ τοροᾶΐδ τ βδὶ Βοίβδσζαν δὰ )υβὲ βοδσὰ ἔσγοῃ [86 ἀθθῃ, δὰ εθογὰθ 
ὯΟ δοι ὈΪδηςθ οὗ ἃ οοδίγαδϊοου. Ηον οδὴ ἰὲ Ὀ6 τορδγάἀρα 88 ᾿πρτοῦ δ ]0, 
(δαὺ δὰ διωδιουβ δὰ σϑοκ]θβθα δναεπίυσου δῃα ὑδτρον, πΚκ ΒΟ ββαζχασ, 
δου ἃ μανθ ὩΘΙ ΠΟΥ ΚποΥσι ΠῸΡ οδγοα δηγίδίης δθουῦ δηῖοὶ μα ϊν! Δ }} 
8 ΡΘΥΒΟΏΔΙΪΥ, δἰ Βουρὴ Β6 Βαὰ οὔσθ Ὀ6Θῃ 1 δ 8 ΒΟΥ ὃ 8: 22. Οτ᾽ 1586 
διδὰ Βοαγὰ δβοιαθί βίης οὗ 8ὶ8 βίουγυ, ῇο οϑὰ χὶνθ 08 ΘΏΥ ΔΕΒΌΓΔΏΟΘΟΘ ἐμεῦ ΒΘ Ὁ6- 
Ἰϊουθά ἴξ, οὐ ἰγοδδυγοα ᾿ξ ἂρ ἴῃ 88 ταϊμὰ ὃ 

(8) “Βαυῖ τ1Ἀμ6 λαπά διᾷ (86 εογίησ  Ηδτο 18 ταῖγδοϊα προ πϊγβοὶς, δηὰ 
αἰϊοχοῖμος υἱϊδουΐ δὰ οὈ͵)θοῦ. ὙΠΘΓΟ 18 πὸ Βἰδίοτίοδὶ 8518 ν βδίθνοσ, οὐ τ Βῖο Β 
ΒΌΘΝ δὴ δοοουηΐ οδὴ σοϑ, ΤΏ Ὑ8019 τασδῦ Ὀ6 ρυγο δοίίου ᾿ ζδ0. Ρ. 239 

80 ἔδσ ἀοϑθδ ἴ86 οδ᾽θοίϊου φρο, ζροσϑουϑσ, ἰῇ (818 οδδβα, ἰμδὺ Β ον ἴδχϑδ 
Βανι μοι ἀν τι ἱποοηστυὶϊ, Ὀσσαυδθ δθ δαγβιῖ8 ἰμδὶ ϑοσῖθ βἰοἰ σι οἵ- βαρὰ 
υὐἱοκ, δ ίο ἰδ6 τυϊηρ, δα Ῥθϑῃ ρμἰαγοά οὔ Ὁ βοῦιο οὗ ἔθ ποῦῖεβ Ὁροῦ 
{86 Κίηρ, διὰ [μδὺ (86 δβίουυ ἰβ ἐοαπαοᾷ οὐ (8. ἘῸΓ τοὐθοϊίηρ δυο 8 Θοῃ- 
οοἱξ, 1 ϑβου]α ποῦ ἱπάϑοα 6 ἀϊδβροθοὰ ἰο δηὰ ἔδυ πὴ Ζϑῆρογκο; ἴον [86 
168 οὗ βιοι δὴ ἱμιροδί οι ροθ8 δἰίοροίδβοσς Ὀογοπὰ {π6 Ὀουμηάδ οὗ ρχοῦδὈ}}1γ. 
ΤῈ ΚιηρΒ 7γίεπαάβ οουἹὰ μανθ πὸ τροῦνο [ὉΣ βυο ἢ}; δὴ ὀχ δου : δαὰ Κ΄ 
δοζιθ οὗ [8ὸ ποῦ]θβ ἰβθῃ ὑσϑβϑθῃΐ ΘῈ δ᾽8 ΘΏΘπ)68, ἀπ νὶβῃθα [ῸΣ 815 (Ἀ]}, 
ον οουϊὰ {86 τοὶ οὐἨ ραυϊάηρ Βίπι οα (86 δἰθγῖ, ἴῃ ογάδν ἰδδὲ δ παϊσὰς 
ζυλτὰ δρδιποῦ δὰ διίδοῖς ὃ ΟΥ ὙὮΥ δμου]ὰ [μ6 πσϊτῖηρ Ὀ6 ἴῃ ταγεῖλοδὶ οἴδυϑος- 
ῥοσβ ἢ [Θζοσῖο, ἰΒογοΐογο, σαζαγὰβ ἴμ6 ΤΒΟΪ6 δίουυ 88 8 ὍΘ σο Ποίϊοπ. 1 μἷ8 
ΥἹΟΥ͂, ΔΩΥΓΒΙ Πρ τ γϑοι ου 8 ἰβ ουῦ οὗἨ ααδβίίοιῃ [ῸΓ (Πδὺὶ ὙΘΤῪ ΤΘδθΟΏ. [{ τηυὶ 
Ὅ6 ΟἾΒΟΡ ΠΙΘΣΘ Ῥγθύθῃοθ οὐ 8 σηδίίοσ οὐ βυροσβι ἤοη, ΟΣ βοῖθ ᾿ῃσΘπΣΟΌδ 
ἱπαροδιθίοι, διὰ ἐμπ6 ᾿ἰἶο. ΟΥ̓ οουγθὸ [86 ψοἷθ Ὡδιγαῖῖνο ΒΘΙΘ [8 μοὶ ὕρ, 88 
[6 ἱπδπηαῦθς, ὩΘΓΘΙΥ ἴο Θχδὶὲ Π δηΐϊοὶ, δηὰ ἴο βίιονν (86 ἀοοῦλ οὗ 86 ἰγσγϑηὶ, 
1. 6. Απὔοοδυθ Ερίρμβδηθ. Βαὶ 17 8 υσὶϊζοσ, δὖ ΟΣ πϑᾶγ ἴ86 ἴἄωηθ ψῇθῃ (δὲ 
ρλοὶ πδιλθᾶ ἰγσϑηΐ γ)δ τρις δραϊηεῖ {86 960, ἱπυθῃιθα κυολ ἃ βοώομ, ὨΦ 
ἀϊὰ ἐδῖ6 οἰἔδος δεΐογε 18 ἀρδίβ, οὐ αὐεν ἴὲ. 1 δείοτε, ον οουἹὰ μ6 81] 
πΒοίμον ἴ86 ἀθδίὰ οὗ Απιοοδυς πουϊὰ νοσὶ γ μἷδ τοργοϑοαϊδύοη ἢ 1 αὔἴεν, 
ΜΠΠαὲ γγδ8 [86 86 οὗ ργεάίοδπς Ἡδδὶ δα αἰσθδαὰγ οοσιθ ἰο ρϑεβ ἢ 801 ἴωοσα : 
Διεύοομιυ ἀϊφὰ 8 παίωγαὶ ἀοοίμ ἔγοωι ἀΐβθαβο, μοὶ Ὦγ ἴδια μαηὰ οὗ ἼἽομερίτα» 
ΤΟΥΒ ΟΣ ΘΗΘΏΔ168:; Ἡΐδὴ ΣΟ} ]ΔΏσ6 'ῬῊὰβ πο γο, ἰλθη, Ὀοίν οι [86 Σ᾿ Ὸ οδ968 ὃ 
Αμὰ ἰδϑεὶγ, [86 ἀγμδεγ οὗ Απύοομυδ ποηξ ον ἱπυμοαϊ δία! Υ ἴο μἷ8 ξοη διὰ 
ϑιιασοε8307.,’ δι ἃ ποῖ ἰηΐο ἴδ6 Βαπᾷδβ οὗ [89 Μοάδθβ δῃὰ Ῥογβίϑῃβ. 

(4) Βαϊ ἃ πιδῃ [ἰκ9 Βϑ,ββδζζασ ποιυ]Ἱὰ πουθῦ μδνθ χϑοθϊνθα βυο Δἢ. οὔ 
ὩΟὰδΒ ργϑαϊοώοῃ ἔσοπι ἴπ6 τπουὰ οἵ δηΐοὶ, δρᾶ μβανὸ σοτδσάθα ἰμλ ἔρΣ 
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ἣἥ. ὝΎὍὙΠο υϑοῖο ἐδ 186 8 ῬΑΙΡΘΌΪΘ ΦΌΣΟΣΎ, ροὺ ΠΡ ΤΩΘΌΘΙΥ ὑθ ΤΩΔΡΏΣΥ 
θδαῖοὶ᾽ 

Βυϊ 1 νδδὶ ἰδ ξιδίοα δϑουΐ (80 τὶ ηρ γΤ8 τοδίξον οἵ οί, ἰΒ [Π67Ὸ δῃγ- 
δ ρ ἱπουθαϊθ!8 ἴῃ [86 δεδουίίου, ὑδδὺ [86 Κίῃρ νὰϑ βίσίοκοιι τὴ αὐταὶ 
ἤδιτοῦ Ὁ [ἰ πουΪϊὰ ὕο ᾿"ἰ16 δῃοτγὶ οὗ πιϊγβούϊουδ, 1Ἶ ἢθ ΘΓ ποῖ. ΑΒ ἴο [88 
γεωατά, ἴθ6 κῖησ μαὰ ρυῦ] ογ δηὰ βοϊθπμη!υ ρἰοάγχοά ἰξ, ὅ: 7; μον σου ]Ἱα Π6 
τοίτοαὶ ἔγοαι δἰ ρἰίοάβοῦ ὙὉὙΠὸ ἩΓΙΓΟΥ ΘΥ ΘΠ ΠΥ ΒΌΡΡΟΒΕ5 ἐμ6 Ὑ80]6 ὕ0 Βανθ 
βϑϑῃ πεαίίεγ αἴ ἵποί ; διὰ οὐ {μὶ8 στουπᾶ ὑμθγ 8 ποίηρ' ΣὨΟΟΏΪΤΊΟΙΏΒ ΟΥ̓ 
ποργοθδῦϊθ, ἰπ 8 δοοουηί οὗ Βεοίδβαζσδιβ οοπάποί. Ϊπ ογάθν ἴο τιᾶίκε οαἱ 
᾿βδεουρταίεγ, (Π6 1, ΜΘ πλυδὲ Δϑϑιπ}6 8 ΡοβΙ Ποὴ ἀΐγϑοῦν ορροϑῖϊο ἰο ἴδδὶ ΒΟ Β 
186 τι ϊοῦ [85 δεδαβυϑά. 

(δ) "Βαϊ δον οουϊὰ ἴμο τεπρ θ6 ὀχρἰδὶποά, Π.δῃθὶ 6 ῥχοιοοίθα αϑὰ 
Ῥχοοϊδιπιδὰ δ᾽ ἐμἱγὰ ἰῃ ἴδ ρονογπιυθηῖ, διὰ {86 οἱ Ὀ6 ἰδίκοῃ θοαὶ, 4]} ἰῷ 
ὁπ6 εἰσι ἢ ΠρΣο ΔΌΪΟ δ οσ δου, 1 ποῦ ἱπιροϑ81 010." 

οι, οῃ δυοἷ δὴ οοϑδδίου, σβθὴ ἴΠ6 Μεαρὶ Ὀογομα ΓΟΘδΟο Δ ΌΪ6 ἀουδὶ ΜΤΟΥΘ 
δδοοιιἱ οὰ ἴὸ κϑθρ (ἐ ἴϑαδὶι, δῃὰ ἰῃ (86 νἹοι ΣῪ οὗὁὨ 86 ραῖδοθ, (ῸΓΣ 80 ΘΥΟΥ 
ΟὯ6 πιαεὶ ΓΟ Ϊγ ̓ τασίηθ, δίθοο ΠΟΥ ΠΟΤ 60 οἴθῃ ἴο Ὀ6 οσοπβυ 6), δῦ 
ἀιθσΌ Γ 15 ἐμογὸ ἴῃ βυρροοίηρ, ὑπαὺ τὴ μη δοῦλα αἰ σηῦ οὐ ὅδ ΒΟΌΣ 8]] 8 }6 
βερρεοποὰ 7 Τδα (πιο 16 δευρὶν δυβιοϊθηὶ ἰῸγ ὑ80 σοῖο τΒδὲ τγδ8 ἰγδηβδοιθα 
ΟΣ ἰοοκ ρίωοο. ΟΠ ογ ἐθδὰν [ὉΓ ἜΥΟΣΎ Κιηὰ οὗ ἀπ, δοὰ ἴῃ στοδὺ πυπι» 
Ὁ6Σ5, ὕϑυδὲ βανὸ θα ῥγϑβϑοδὶ δὲ (86 οουγῖ, ΟὨ δυο ΔῺ ΟΟΟΒΔΊΟΣ 88 ἴδ ρτοδὺ 
ρδδὶ. 

(6) “ Βαϊ ἰδ6 διοεϊκιηρ ῥῬτοίδλπδίίου οὗ ΒοΙβμασζαν Α11 δα γ [8115 [0 
ΒΌΡΡΙΥ 08 τεῦ ΔΩ βαοἷιν ΘΧΘΙΏΡΪ6.᾽ 
Ηω Ἰ,οηροσῖκο, ἴλθω, πθνον σοϑὰ (86 δἰδίογΎ οὗ Ὑδαῖ Οδυιῦγβον ἀϊὰ ἴο [0 

βοὰς ἴῃ Εργρί, δῃὰ ᾿λδσίυβ δῃὰ ΧΟΥΧΘ5 ἴο ἴποδθ ἴῃ Βδογίοη ἢ Β βία 68, 88 
Ρ ΜΔ8 ὨΔΌΡΒΕΥ δηὰ ἱπυρίουβ, ᾿ξ 88 ὙΘΙῪ παίαταὶ, τ θ θη Βοαϊθα τὰ 

της, (μαι Βα δβου)ὰ φοπιὰ ἴον (π6 βρίεινἀϊὰ ὑδταρ θ- υεβ86]8, Δ8 ϑυϊάθῃοοθ οὗ μ᾽ 
τοδροϊβοθηοο, δηὰ ἰῃ οὐδ ἴο ρΪ8οο ἴα ἀαοά οὗἉ {86 “6 )}8 'ῃ ἃ ᾿Ἰρς ἱπέθσιου Ὁ 
δὲ οὗ π8 ον. ΥὙΉΪ]6 δἷ6 οοπάποϊ νγῶβ ἰπἀθοα ἱπυρ!οῖν ὑπαρὰ (86 ἀαοἂ οὗ 
Ϊεγβοὶ, ἰὲ νσδ8 ργοῦδγ ἀδοιιθὰ ὈΥ Εἰ τλβο ἡ δα Ηἷ8 ποῦ 68. ἴο Ὀ6 δῃ δοῖ οὗ 
οϑημῃο πἀδὺϊα ἀθνοίϊοῃ, ΟΣ δὺ Ἰϑδδὶ ἰοὸ Ὀθ ἃ ἰθβίϊτηοηΥυ οὗἁ σταϊ δ [0 {Π0 
Βδργὶοηιθ φοάδ, το μοὰ πιδάο 86 μαι ἀθϑῃβ ἴο Ὀ6 α νυἱοϊογί ουϑ πδίϊοῃ. 

(1) “Ἰθδπεὶ εοπίγακίοία Ἀϊγαϑ6 1]. [ἢ ν. 17, 6 ἀθοϊΐηθϑ 8}} στοταγὰ δηὰ 
ΒοροΥ ; ἰπ ν. 27, Β6 ὙΠ ΟἿ γϑοαΐνοϑ ὈοΙΒ. 

Ι τοδὰ δοιδ ρδαβδαρθὲ τὰ ἀἰ ογθης [0] ηρα. Τη (86 ἄγαί, Τϑ)δηΐοὶ τη ΘΒ. 
διὰ Βυριοὶγ αἰδο δῖπιβ ΔῺΥ {10 ἰο τονδγὰ, οὐ 86 ργουπὰ ΟΥ̓ ΔΩΥ ΒΟΤΥΪΟΘ 
ὙΒιΓἢ ΠΟ ΠΙΔῪ ΓΘΏΘΔΟΓ ἴ0 (Π6 Κίπρ; ἴῃ νυ. 29, [86 αἰ πρβ σοιημημδηὰ ἴο ΒΟΌΟΡ 
δπὶ 15 οὐαγϑὰ ὈΥ δἰδ βουυδηΐδ, 88 γὸ ταὶρῃῦ ᾿͵6}} εχροοῖ. ὙγΒοῖμον Πδηϊοὶ 
γεςεϊνοα δα ῥτγομπιϊδοὰ σοσαγὰβ τοϊϊησίψ οὐ υπιοι ἑησίψ, 18 ποῦ Ββαϊὰ ΠΟΥ ἴδ 
ΔΕ ΜΙ πρ δια ἰπ [86 σουίοχί, ὙΠΙΟΝ ἱπιρ} 165 ΔΩΥ ἀθδῖσα οἱ Ηἷ8 Ῥατὶ ἴο Σ6- 
οεῖνο ἰμθ. 

ΤΌσυδ τυσἢ ἴῸΓ [86 ΠΟΥ οδροπβ ΒΥ πὶ οἢ [80 ἩΔΥΥΒΙΘΩ ὈΘΙΌΤΟ υ8 ᾿88 
Βδϑῃ δϑδδιϊϑοἀὰ. [,οἱ Ὧ5 ΠΟῪ σοπι ἴο ἔμοδ6 ὙΠ ἢ ΔΡΡΘαΣ ἴο 6 οὗ 8 βοιπονδδῖ 
ταοτο ἰογυνἀδοΪθ ἀεδοσρᾶοῃ. ᾿ψβηροῦκε δύο, δὶ [86 ουϊδεῖ οὗἉ Βἷ8 διίίδοκ, 
ἔδιδι ἰἶνα πασνίίοη ἰῃ οἷ, γ. 888 ἱπάδϑὰ βοπιθ ἰβίοτί δὶ Ὀ8818 85 ἴο Ἵϑγίδί ἢ 
δε, Ὀὰϊ ἰδὲ “Ἴ86 ὙΒοΐΪΘ ϑίοσυ 8 ἀϊκῆρυτοα δηὰ ζἈ]εἰθαὰ Ὀγ 86 δυῖβοσ, 
ΠῸ νγϑ ΠΘΙΠ6Σ Δ ΟΥΘ- ὙΣΓη658 ΟΥΓ [Π 6 ΟΟΟΌΓΓΟΠΟΘΒ, ΠΟΓ ΔΟΟΓΑΙΕΙΥ δοαυδὶηῦ- 
οα συ εἰ (Π6 δἰδίοσυΥ οὗ [μθπ,᾿" Ρ. 204. ὙΒὸ ζαἰδὶ οαίἑον ΟΟὨ δἰϑ8 οὐὗἨ δϑύθσδὶ 
ῬΔιώουϊαχε ; Υἱζ,, 1. ΤῊ ἰαδὺ Κίηρ οὗἨ ΒΕΡΥ]Ου πα ποὶ ἃ δοη οὗ Νενιοδδᾶ- 
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ποζζασ. (3) Ηἰΐδβ πδπιθ γΠ8 ποὶ Βοίββασσασ. (8) Ηδθ τᾶὲβ ποὶ ἰδίῃ Ἡδοα 
ΒΑΌΥΪΟΙ ψγ5 ἰδίῃ ὈὉῪ γτυδ. (4) ΤΉΘΓΘ Ῥ88 ὭΘΥΟΓ ΔΠΥ͂ ΒΌΟΝ ῬΘΥΒΟῺ 85 
ΤῬατγίως ἰλε Μεάε, το νὰδ σοποθσγηθα σεῖϊἢ (86 ἰδκίηρ οὗ ΒΔΌΥ]ΟΙ, οὐ τὸ 
τοϊχηθα δ5 Κἰ;ρ᾽ ΟΥ̓ σ (δδὶ τορίοηυ. ὙΤθ86 δ᾽ ορβίύύοηβ 1 δ88}4}} πον δἰχϑιηΐῃθ 
ἧπ [86 ογᾶδσ βἰδίϑα, 
τὸ θὲ ἃ ἔδοί, (μδὶ “186 Ἰδδὺ Κίηρ οὗἩ ΒΑΌΥΙΟΠ ναδ ποῖ ἃ δὸπ οὔ Νευοβδά- 

ΠΟΣΖΟΡ,᾿ ἴδοι, ἱπάοοά, ΠΥ 18 8 ἀϊδογθρ δῇου Ὀαΐνθθη σϑαὶ Βἰδίουυ δηὰ [86 
Πδεγδίίοη Ὀθίοτο τ: ἴῸ᾽ σνβ. 11, 18, 18, 22, Ῥ]δί]γ δδδουὶ ἰδ, δῃὰ ὄνϑὴ 
ὙΠῸ ομρ 8818. Βαΐ 1 18 ἘΠΏΘΟΘΒΒΆΓΥ, 'ἢ ΟΥ̓ΟΣ ἴο νἱπάϊοδίθ (86 δδοουίέοῃ οὗ 
ΟἿΣ ἰοχῖ, ἴο δον ἰδδὲ ἢθ ΔΒ δὴ ἑηηδαάΐαίε ἀοδοθπάδηϊ οὗ ΝΟΌΠΟ δάμποσσασ, 
ἴῃ [86 ἤγεϊ ἄορτοο. Τα ϑουνῖο 80 οὗἩὨ [86 πογὰ ἴῃ ἀυοβίοη ρο685 ΤΆΣ Ὀ6- 
γοπὰ (μα ὅγεϊ ἀοστοθ οὗἩ ἀοβοθηί, δὰ οχίθη δ (Π86 δρροὶ δώοῃ δὸπ ἴο (88 
ἀοδὶρσηδίσαη οὗἁ σγαπάδοη, διὰ ουθη οὗ [86 τηοδῦ τοιιοῖδ ροείεγίίῳ. ἘΣ Χδιαρὶοθ 
οὗ ὑμὲ8 ἴΒ6σθ δ ἴθ δρυπάδποο. 1π ΕΖγδ δ: 1. 6: 14, (8 Ῥτορδεῖ Ζθοδδσῖδα 
ἷδ οα]οὰ (ἦς Ζοη ο77 1440; ἴῃ ΖΘΩἈ. 1: 1, 7, [86 βδδθ Ῥϑύβϑοῦ 18 δ θὰ ἐλε δὸπ 
97. Βαταολίαλ (λα 805 ῳ 144ο. 8. Ἰδαϊδῖι [πτϑδίθηβ Ἡθσζοκίδ (89: 7), {μδὲ 
ἐδε 80π8 τολοπὶ δ 8λαἱἱ δεσεί 888}} Ὀ6ὸ οσοῃάυοίοα δα οχὶϊθβ ἰο ΒδΌγϊίου ; ἴῃ 
μι οἢ ο856, ΒΟΉΘΥΘΣ, ΟΣ σοηογδίίοηδ ἱπιοσυθηθα Ὀοίογο (μἷδ Βαρρϑηθά. 
1ῃ Μαῖίί. 1: 8, ἰἄγθο Κίηρβ δῦ οὐινἝὐθα δοίπθει όγασι δὰ {ΠΖχῖϑ (866 
2 ΟἜγοῦ. Χχίὶ. 804.) γοῦ [ΠΣ Ζῖ δὲ (Ο σἕ 88) 15 οδ᾽ θὰ ὈΥ 186 ̓ ΘΥδηρο δὶ ἴΠο 205 
97) ϑογαπι, (ἴδ Ἰδηρθαρο ἱδ: “Φογϑδῖι θερμαὶ ΟΣΖ'δ8᾽). 80 ἴῃ Μδῖϊ. 1:1, “" 96- 
δὺ5 ΟἸγῖϑί, [Π6 δοη οὗ θανὶα, [86 5οη οὗἁἩ ΑὈτδῆδηι." Απάὰ εοὸ νὸ ϑρθδῖκ, θυϑιγ 
ἄδγ, 6. ξ. “ Τδ 5οη5 οὗ Αάδπὶ ; ἴΠ9 δοῦϑ οὔ ΑὈσγδδδιι ; 6 δοῃβ οὗ 1εγϑοὶ ; 
[86 808 οὗὨ ἴ86 ῬΙστίτλδ," δὰ [86 1κὸ. 850 αθ8. [μ6χ. 12, Μιἰέμδ, πέρος, ρο2- 
ἰετὶ." 1 τΒθη ΒΘ βθδσζασ γγ88 ἃ ἀεεοεπάαηϊ οἵ Νοδαομδάμηθζσαν, 1 15 σπου σα 
ΠΥ ἴο νἱπάϊοδιθ [86 ἰδῆσυαρο. Νοτ 18 1ὲ οὗ ππροτίδῃοθ ἴο 1.5 νἱβαϊοδίίου, 
ὙΘΙΒΟΥ ἢ6 γ7δ8 ἃ δοὴ ἰπ (ἢ6 τη8]6 Οὗ ἔδπιδὶο [πὸ οὗ ἀθδοοῃί. Τὴ δρροὶϊδ- 
ἰἰοι σου] 6 ΔρΡΡΙ 6 ἃ ἴῃ οἰ. σ880 Ὑὶΐ Ομ γΘ ῬΣΟΡΣΊΘΙΥ, δοοοσαϊηρς ἴο Ηδθ- 
ὈΣΘῪ  Ὀδᾶρθ. 

Τὸ ἀἴδρσγουθ [86 δοπδὴϊρ ΠΟῪ ἴῃ αυθβΌο, δὴ ΔρΡΡΘΑΙ 18 ΤΩδθ ἴο Βοσοδῦ 
(ἰπ Φόβορᾷ. οοηξ. Αρίοῃ. 1. 20), γγ8ο 58 γ8 οὔ ἴμε ἰδδὲ κηρ, γβοῦλ 86 8115 Να- 
δοπηϊάοσ, ὑπαὺ [Π6 οοηδρίγαίοτβ τ8ὸ Β8α ἀοδίγογοα [86 γοῦπρ κΚίηρ Τ᾿ θοτο- 
βοδγοβιοά, Ἷ ἰπνεβίθα ΝδὈθομηϊάοα πὶ 116 ΒΟΝΘΓΕΙΖΏΙΥ, τινὲ τῶν ἐκ βαβυλῶνος, 
ὄντι ἐκ τῆς αὐτῆς ἐπισυστάσεως, ὶ. 6. ἃ σογίδίπ ροΙβοηδᾶρα ἯΔῸ ντῶβ ἃ ΒδΌγ]ο- 
πίῃ; δη ἃ ΟὗΏΘ ββπιθ (βδοίίοη." ΤῊΪ8 ραϑβασο βου δὶ ΝΑ οπη 08 ἀἰὰ ποῖ Ὀ6- 
ἰοῃς ἴο 186 τορῦϊαν ᾿ΐπ6 οἵ [}6 μϑὶγβ δρραγϑῃῖ:; ἴογ [86 κίηᾳ [μαύ Ββα 78 Ὀ6ΘῺ 
ἀοβίγογοα ᾿νγ88 ἃ ἴΏΘΓΘ δ ἰα (παῖς), ἀπὰ πδὰ πὸ ῬΓΟΖΘΩΥ ; Ὀυΐ δἱ [1:6 Βδσωθ 
πιο, ᾿ὑ ἀο68 ποῦ ἰμΐοται ἃ8 γῆδὺ νγ88 (6 σϑδὶ γϑηϊς ΟΥ Ῥγϑυύϊοῦξ οοπαϊ οι οὗ 
[86 ΠΟῪ υϑοῦγροσ. ϑοιιθί ιηρ ΡΘΟΌΪ ΔΓ ππὰδὲ Βανο τοοοπιπιθπ θα Ὠΐτα ἢ ἐδ6 
οΒοῖο6 οὗ εἷ8 [6] ]οὐν-οομβρί γαΐουβ. [Ὁ οΆ86 ΠΟῪ {μδὺ [6 νγ83 ἃ ἀθδεθηάδηϊ οὗ 
Νοθυςμδάποζζαν ἰῃ ἃ γεπιαίε ἰἰπ6, Β6 δὰ πὸ ἰοραὶ τσὶ ο ἴ86 ᾿πτόοηΘ, πὶ ἢ 
οου]Ἱὰ Ὀ6 οἰαϊπιοὰ ΟὨΪΥ ὈΥ 80π5 δὰ ὑμοὶν ργοσθην. Βυῦ ἈΗΪ8 οτἱρίῃ οὗἩ οουτϑθ 
που ἃ ῥσοοῦγο ὉΓ Βἴπὶ ἃ ρἶδοο οὗ ἀϊδιϊηοοι, δηὰ "6 νγδ8 διδδιουδ, (τ  Ἀ 
ΒΘ Π18 ΒΙρὮΪΥ Ῥτοῦ8Ὁ]6 ἔγοπι δ]8 ςοΌτδο οὐ οοπάς), δυσὶ ἃ ἀϊδιηοιίοι που]ὰ 
6 ΚΟΥ ἴο χαὶῃ ἴον δἷπι ἃ ργθοθάθῃποθ. Αἱ 8]} δουθηῖκ, νδβδδὶ Βογοβὺβ Β8 Υ5, 
οχύθηβ οΪγ ἰο ἃ ἀθηϊδὶ οὗ γεφαὶ τίσλί, Ὀὰῦ ποῦ ἴο ἃ ἀθηΐδὶ (δὶ Νδυοπηϊὰοκ 
ἯΔ8Β ἴῃ ΔΏΥ͂ ΝΥ ΤοΪδίθα ἴο ΝοΟυ ΒβδΠ62ΖΒΕΓ. 

Βυῦ (86 πιδὶη τοϊϊδῃοθ 15 ρ]δοθά οὐ (ὃ ὑοδτηοηνυ οὗ Αὐνάεηυδ, (ρτοὸ- 
βουνὰ ἱπ Ευθοῦ. Ῥγδδρ. ἔνδηροὶ. ΓΧ, 40, 41, δηὰ αἷϑο πὰ Ευδορ. Οἤσοῦ. 
Αστθη. 1. 6. 10). Αργάθηυβ δρρϑδὶβ ἰο δῃὰ αυοίοβ δίεσαείλεπες ὧ5 Ἰὶς 
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δυιβονίγ, ὙΠῸ δδυβ, ἰδ ““ 1ΑΌΔββοσδοῦβ (1 οτοδοδσοδβοὰ) Ὀοΐηρ ἀθ- 
εἰσογοὰ ὈΥ νἱοίθηςθ, ὑπο ὺ τηδὰθ Νροπηϊάοομυθβ βασιλέα, προσήκοντα οἱ 
οὐδέν, ἱ. 6. ξίησ, λαυίπρ πο οἷαὶπι ἰο ἰἠ᾽8 ταπῖ;," οὐ ἴΏ6Υ Ὀοδίονοα οὐ πὶ “ α 
Σιπσὶν οὔἥος ποῖ δεϊοπσίηρ αἱ αἰϊΐ ἰο λὶπι." [ οδη πὰ πον ἰπ (18 δεβϑογίοα, 
ὯΟ ΣΏΟΓΣΘ ἰδδὴι 1 ἤπὰ ἰπ ἰδδὲ οὐ Βογοδυβ, Υἱζ. ὁ ἀθῃΐδὶ οὗ τἱβθῦ ἴο {π6 ἔΒτοηθ 
δβοοοτάϊηρ ἴο [Π6 υδυ8] ἰδ οὗ ἀδβδοθηΐῖ. 80 τσον 1 που]ὰ στο δα] γ σοπμοθάο; 
Ὀὰς (δϊ5 ΞΌΓΣΟΙΥ ἀοε5 ποῦ διηουπὶ ἴο ἃ σοπίγδαϊοίίοη οὗὨ [86 διδίοιηθηϊ, [μα Βε]- 
ΒΏΔΣΣΑΥ ΜΔ ἃ ἀοδοοπάδηϊ οὗ Νουσδμαάποζζασ. 

16 τ τὸ ἴθ ΔῊΥ ανϊάθησο ἴππδὺ Βα 8 δυοῖν 8 ἀδβεοϑηάδηϊ, Ὀθδιθ8 (86 
ἀοεϊδγδθοηδ οἵ ουῦ ἰοχίὶ ἢ ὙἸΒΟΤΘ ἰδ. Ηοτοἀοῖμδ, οἷον ἀοδοσὶ δῖησ ἴδ6 ἴδιμουδ 
4αδθϑο Νιϊοοσίβ, δᾶ γ8: “ Ογγὺδ οοπαποίθα [18 ΔΥΤΩΥ δρδὶηδὺ ἴΠ6 δοη οὗ ἰδ ΐδ 
ποῦῖδη, ὙβοδΟ Πδῖ!0 ψῶβ ζδὈγποίυϑ,( {86 δᾶ τὰ (Βα οὗ εἷ5 8865), δηὰ 
ὙΠῸ τοϊϑὰ ονὸῦ (86 Αβδυσίδηθ᾽ [Βδου]οηίδηβ]; 1. 188. [πὸ δῃποῖμοῦ ῥδ8- 
δδρο (1. 17), Ἠεγοάοίυϑ δαυϑ8, ὑμιδὺ “' ᾿μα γπιθῖυδ τυ]θα οτος [86 Βδου]οπ δηβ," 
ὙΘη Οτοοδὺϑ δοηΐ ἴο ἔδοτι [ῸΣ διὰ δρδαίπβδὶ Ουγυβ. [Ι͂}ἢ 1. 74, [86 βδῖωθ δὰ- 
ἔδον τοργοδοηῖβ ζαδυπείμς οὗὁ ΒΔΌΥΪΟη 88 ομ6 οὗ 6 ραγίγ, ψδο Βοϊροὰ ἰο 
οομοδὸθ γδχδσοδ ]. οὐ Μοάϊδ δηὰ ἴδ 1,γάΐϊδηβ. Ηρτο δΝιεδυσλαάηοζζαῦ 
ἴο πηὐουδίοα!γ πιοδηΐῖ ; δὲ Ῥυϊάθαυχ, ΤΥ ὁββϑ  ρ, Β6Ϊοο, δὰ ΒΕδν, 81}} αρτϑϑ. 
ΤΙ5 ἰδϑὶ Ῥδδβᾶρο ὀχρἰ δίῃ 180 δγεί αυοϊδίίοι, 6 γὸ “ ᾿δὈγποίυ 18 βαϊὰ ἴὸ 
Βδνυὸ 186 δαπιδ παπὶθ Ὑἰ ἰδ ΖΑ 86" [ΝΟΌυομ δ 62ΖΔΓ] ; δηὰ ἰΐ δίιονγβ ἴῃ 
4ἃ}} Ῥγοῦδθιγ, 485 ΒΆΗν υϑηθδυκα (ὐπιπι. πη Ἡοτοά. 1. 188), τμδὺ [86 Ὡϑῖιθ 
ἦδ ἃ ἐς 07 ΔΟΉΟΥ ΟἹ οὐδε, ταῖβον (δ ἃ ῬΓΟΡΟΥ Ὥδῖηθ. 76 βϑσὴθ σϑιηδυὶκ 
ΤΑΔῪ Ὑ06]} Ὅ6 τηδᾶς οὗ νδιίουβ οἴ Ὡ8Π168 ὙΠΊΟΝ ὙΟΓῈ ΠΟΙΏΠΟΣ πῃ ῬΟΓδίδ, 
Μεάϊδ, διὰ Βδογίου. Ὀιθγθηΐ Ὠδιμθ8 οὗ ἴ86 Κίῃρβ οὗ ἔμ680 σοπῃ ΓΊ 68, 88 
τὸ 8.81} βοοῦ 566, ἰ8 ὁ56 οὗ [86 τοδικοϑ οἵ 41} δσχυπιθηΐβ ἴο ργζουθ 8 αἰ ἔον- 
θῆς6 οἵ ῬΘΙΒΟΠΒ. 

Ἡοτχοὐοίαδ νὰ ὕοσῃι δρουϊ 60 γϑᾶτβ δου Βδθυϊου ῬΔ5 ἰδκθη ὈΥ ΟΥΤΊ8. 
Ἠὸο ᾿γαυο ]οὰ ΤΠ ΠΣ ἴπ {86 δοιρδὶ οὗὨ ᾿ἷβ δίσθηχίη, δῃὰ μδὰ δὴ ὁρρουίυεῦΥ 
ἴο Κπονν τοδρθοηρ 8 τηδίου 80 γϑοθηΐ 85 018.΄(. ΤὨ6 ἰοβι ποῦν οὗ Βοχοδὺβ 
διὰ Αὐγάδημδ, (οΥ γαῖδμον οὐ Μορδβίβθῃ 68), 18. ἰαῦθν [πδῃ Βἷβ, ὈΥ ἃ Ἐθη υσΥ 
δοὰ ὁ ΠΑ] οὐ ἦτο οϑηΐϊυτοβ. Βοσοδυδ γγὙὃὲ8 ργο ΔὈΪΥ ἃ παῖϊνο οἵ Βδργίοι : 
ναι Μορδδίμβοηθθ γ88 ἃ ατϑοκ, δὰ οὗἉ (ἌΓ ᾿ΠΊ ΚΟΥ δ ΠΟΥ Υ, οοπιραγοὰ Ὑ] (ἢ 
Ἡετοάοίακ, ἰῃ βύοιι οἰ ΓουΠηδίδ 668." 

Ι δι δνσᾶτο (μὲ Ηοβτοδη, (Υ οἰδδαρ. δὐὰ ΕτΓ]}, 1. 58. 290), δὰ Ἡᾶνοσ- 
εἰοκ (Νδυσ Κτὶς, Γ]ίθγβυοῃ. 5. 72 864.), 'π δοοοσάδῃοο (ἢ [86 ϑυρροδίίοῃβ 
οὗ ϑοῖθ θαυ οῦ ἩτΊῦΘΣδ, ΒΌΡΡΟΒΟ 86 Βοίβιασζαν οἵ οἢ. Υ. ἴο Βανὸ θδθϑῃ δυὼ 

ταωκμκκτακνκτσυστις. το τὶ 

8 Βεποβῦβ ν8 ἃ (δαϊάθδῃ ρτίοβι οὔ Βοϊυβ, δὲ Βδδυίοη, ἰπ 1ἴη6 τἰπ16 οὗ ΑἸοχδη- 

ἀογ τ6 ατοδὶ δηὰ ἢΐ8 δυο ββουῦθ, ὙΠῸ τοῖο ἴΠ6 ἢ βίοτν οὔ λα Ολαίάεαπε, ἔτοτη ἢ] οἢ 
εἶνε εχίσαςϊβ ἴῃ Ψοόβαρῆπβ, ΕΠβοδίυδ, Δηἃ ΟΥΠΟΥ ΓΙ ΟΓΒ, ἃγῸ ΔΚ. Τἢ τοδὶ οὗ δὶϑ 

ποῖὰβ μᾶυε ρμογίδῃοὰ. ΕἸΟΒο 8 οἀϊιίοπ οἵ ἢΐ8 ᾿ἰεπιαὶπβ (1825) ἢδ5 Ῥαϊ οἡ ἃ ροοὰ 
ἰοοϊϊηρ τδ ἐτεάϊ οὗ ἴπ6 ΟΒα] 69 τυυῖῖου, 818 ΒΙδΊΟΥΥ οὗὨἨ [868 ἔβθυ]ου8 αζ68 Δ]ΪοὩς ὁΧ- 
οοριοὰ. [ε ἰδ βαίὰ τπδιὶ "6 ἀτεῖν ἔγοπηι (Π6 τοοογάϑ ἴῃ (88 το πηρ]ς οὗ ΒοΙυ8. ΑΒΥΡΕΝΟΒ 
πτοῖς ἃ Ὠἰδίοσῃ οἵ Αδϑογτία ; δι δἰ ἀρὸ [88 ποῖ θη δϑοοσίδίῃθὰ. [ἱ 8 οοσίδίη τῃ δὲ 
Βο Ἰϊνεὰ αἴἴεγ ΜΕυλβτηξικβ, τβΟβ6 α38 1 ΚποΥ ἴο πᾶν Ὀ6θη (Πδὶ οὗ βείδυουβ Νὶ- 

εδίου, ἱ. 6. 312---280 Β. Ο.; ἴου Αδγάθηυβ οἴδῃ δρρεϑαὶβ ἴοὸ Μορδβί θη 68, 88 ἴῃ (6 
Ῥαδδεαϑὸ δῦονες αυοίοά. Βαι Ὀοῖδ Βο δηὰ Μερββίῃθηθ8 δΓὰ οὗ ϑθοοπάυΥ ΔΌΪΠΟΙΥ, 
ἔον ὕοϊ διὸ Οτεοῖ9, τῆο πτοῖβ ἰοῃρ δῇος (Π6 ὄνεπίβ ἰῇ αὐυοϑδίίοη. ΤΠ6 ΔυιΒβοΤ Υ οὗ 
Βοζοδῦϑ, δὲ ἰὸ Ὁμδιδδη αεαῖγο, ἰ8 ἀθβοσυβα Υ ἰῷ μἰρῶθν τορυῖθ. 866 Ἐϊοδίος, Βοτοθ. 

Ῥ. 85, φεᾷ. 
18 
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Δέοτοααοΐ, ἴδ ἰιπιοῦϊαίο δύσοοδδον δηὰ δοὴ οὗ Νουυς βδάποσζαν, δπὰ ἐμαὶ δ 
οομπίἀογβδὶο ἱπύδγυδὶ οὗ ἰἰπηὸ ἰοοῖς ρίδοο ὑθίπθοθη [6 ἀθαὶδ οὗ Βοϊδβδσ καρ 
δα ἴ180 οδουρδέου οὗἁ [86 ἴἴγοπς ὈΥ αγίεδ ἐλὲ Δήταε. Βαϊ οἵ (151 σαποοὶ 
ἔδεϊ ρογευδάθά. ϑυςὴ ἰθ [89 οΘοππδοῦύοῃ οὗ ὅ: 39 Ἡὴῖ 6: 1, δηὰ οἵ Ὀοΐδ 185686 
ἡ [56 ΔΒ] πποπὶ οὗἩ [86 ρῥτορμοϑῦς ἱπδουι ρύζοη οἱ 6 τὸ}, (πδὲ (ΠΟΥ σδδποὶ 
ὍΘ Βορεγαιϑὰ πιπουῦὶ υἱοίΐρησθ. Ἡ ἀϊδοονογθά, ἰῃ δοοοσάδῃοθ ψ1 ἰῈ9 ντϑννϑ 
οὗ ἴ8οβθ οὐῖςβ, δον σδ 1 Ὀ6 δοσουδίδα ἴον ἴδδὲ 6: 1 Ὀορίὴθ ψΠῈ δ Ἷ οοῖ- 
ἡυποῦνα, ηληπὴ ΟΥ Βον, ἰδδὲ πὸ ἔπι 18 οἴἴποσ πδιβδὰ οσ αἰ υδεὰ ἰο, 
Ὑ βοὴ Πατίαδ ἰοοὶς (86 Κίηράοπι ἢ Ἧ76 ββου!ὰ οοπβάθηι!υ οχρθοὶ ἃ ἀδείρδδ- 
ου οὗ πιο, ΠΥ 16 τυῖζον ἀἰὰ ποῦ ΒΌΡΡΟΒΟΘ ἱξ ἰο Ὀ6 ἀφεϊριάϊδα ὈῚ Ἡμαὶ Βο δὰ 
δἰγοδαγ δαϊὰ, 10 βυςν δὴ οχοροδβίβ, ἐμογοίογθ, Β6 ποῖ ἱτυροδαὶ Ὁ}6, 1 δϑϑῖῃδ οὰ 
ΘΥΘΙῪ του οἵἉ ΡΒ ΟΙΟΩΎ ἴο Ὀ6 πηργοῦαῦϊθ. 86  Ησίῆρο, Οὔθεγνδιξ. ὅδο. 
Ὕ. 19, σῦογο Β6 δι85 [Ὁ}}γ τοίαϊοα ϑίδηϊ θυ (Ἰπ Εδοῖν)}. Ρόσδ. ἡ. 776), σῆο 
848 ὈτοβοΒβοα [Π6 βαῖὴθ ορί πίοι ἐμδὲ 1 ἤδυθ βἰδίεα δρονβ. ἘΒαίθνονς α18}- 
ΘᾺ] 168 ΤΠΔῪ ΤΟδὰΪ ἔγοσπει [16 πδίυ ταὶ Ἔἐχοροδὶβ οὐ [86 ἰοχί, [ξ 18 Ὀδίίοσ ἴο τηθϑὲ 
ποτὰ ἔδιγὶγ, ἴδῃ ἴο σοῦ τὰ οἵ ἔδοπὶ ὈΥ 6 ἔογοδά ᾿ηἰογργοϊδεοςι. 

Αἱ 41} ονοπῶ, (πὰ 1 τραῖκο [86 τοτηδυὶς Ὀο(δ ἔον ῥγοδοηὶ διὰ υΐασο 080), 
[86 ᾿ΘΒΩΟΩΥ οὗ 6 ΗἩΘΌΓΘΥΒ ΤΟ ΒΡΘΟΙ ἢ ταδίίοση οὗ βθοβ 8 ὨΔέΌΣΘ 85 (μδὲ 
Ῥϑίοτθ υ5, 18 16 ἴο το ΒἰρθοΓ τοραρὰ ἰμδὴ ἐπὶ οὗ (6 τγθοκθ ὙΒὸ 
ἨΘΌΓΘΥΒ ΘΙ δ δπὰ πεν Βδυγίου, ἰπ 1861} δχὶϊθ ; [ΠΥ ΤΌΣΟ ἴδοσο θα 
[80 ΟΥἿΥ ᾿ν88 ἰδίκϑῃ ; ἰδσᾷο ποῦῦοτ οὗ ἴδότὰ σοπθπυθα ἰὼ ᾿ἶνο ἰδοσο πηΐὶ 
ΒδΌν]ου τ8Δ8 ἴῃ συΐμβ. Εὔνϑῃ ἢ Π6 Ὀοοῖὶ οὗ  δηϊοὶ τὰ τε ίθη ἱΒ Μϑοοῦ- 
Ὀδοδὴ ὑἰπ|68, 115 Ὀεὶπρ οὗ Δ “96 γῖ8 ἢ ϑοῦτοο ποιὰ, οσασίαγί 5 ρμαγίδιβ, αἰνο 1ὲ 
ΕΙΡΒΘΥ ΔΌΙΒΟΥΠΥ [Π8η ὁΠ6 τοι ἃ αγϑοίδη βοῦτεθ.0 Ὑ1μὸ ατθοΐθ ἴῃ ροποτγαὶ 
Κηϑν [1616 ἱπάοοὰ οἵ Μιάλάϊο 4.518, υποδϊ δϊον [9 οοβαυοβίθ οὗ Αἰεχδχθὺ 
[86 ατοβδί. 

2. “ΤΘ βδὴθ Βείδλαξξαν 18 ἃ τη ϊβίδίθη σῃθ. Τδὸ πϑιηο οὗ ἰδ ἰδδὶ Ἰεϊηρ 
ν͵λὸ Ναδοηποά. ὙἼΠῸ Ἡσΐδσ Β85 σίνθῃ υδ ἃ ΘΓ ἥρτηθῃὶ ἱπδιθδα οὗ ἃ γϑδὶ 
δδιηθ. 

Τηο ἑπίσγηαἱ ονάθῃοδ, ΒΟΎΘΥΘΣ, Βοθῖῃδ ἰ0 δ6 δραϊμεὶ {Π18; ἴον [δ ᾿οοξαω"- 
Ῥοδίοι οὗὨἨ [86 Ὠδη6 ἰδ οὐ [16 ἔστι Ομ  ἀθθ δύδιβρ; 566 ὁΒ ὅ: 1. Βα: ἰο 
δΙρτ6 [ΤῸ] ΔΥ 056 ΠδῖΩ6 Οὗ 8ῃ ΟΥ̓ ΘΗ 8] ρῥυγῖηςθ, δὶ δ [85 πΠ0 ΟἿΟΣ πδτηθδ, 
οὐρδί ἴο ὃ6 {δ δ (δἱηρ (δι ΔΩΥ ΟὯ6 Μ6]] Ἰπίοτειοα ἴῃ ἐν νθ80 τιδίίοσϑ διεουϊὰ 
Ὀπάστίακθ. 1,6ὺ τ18 οχϑιηϊηθ ἃ [6 σδδοβ. ΤΠ δίδουν οὐ ΝΌΘΟΣ ΖΑΓ 
ἐδ ἈΘΌΔΙΥ 64}16ὰ Ναδοροίαθϑατ; Ὀπὶ Φοεορῆυδ 88 Ναρθοίαδδεδι; βπὰ ἴω (τοῦ. 
ἘΞαδο Ὁ. Αση. [λ9 1,δἰΐη δα9 Νθορδίβδσυβ. Νεδισλαάηεεζαν ἴδ αἷδο Νεδωσλαά- 
γέζζαῦ, δῃὰ ἴῃ Ριοίδιηγ ((δ8}.), Νροςοΐδϑβασ. Βείβλασζανῦ 18 οἱ θὰ ὉΥ 
Βοτοβϑυβ, Ναθοπηϊᾶοβ; Ὀγ Ηοτσγοὐοῖαδ, Σιδυγποίυβ: ὉΥῪ ΑὈγάθηυδ, ΝΑ δηηὶ- 
ἀοοβυα; Ὁγ Ριοίθιιγ, ΝΑθοηδά108 : Ὁ ϑ ΠΟΘ] 18 (1 ἐκκλησ. στοιχ. Ὁ. 398 οἁ. 
1πά.), Ναθοηδάϊοβ, Αβίγαρεβ, αδτγίυβ οὔ Αβδβιθσυβ, δηὰ ΑΥΆΧΟΥ͂ΧΘΒ ; (ἴῃ 
Ρ. 481) Ναδοπποϑάυδ, Βαγῖυβ, Αδίγασοβ οὐ Αδιδβύδσυβ; (ρ. 486) Νοσίρί6βδ- 
ΤῸδ5, ἴ86 Βαϊίαϑας (Βο βῃαζζαν) οἵ Ὀαπίθὶ. ὙΤΒδ γουηροῦ βοὴ οὗ Ογτυβ, 76- 
πγοχαγοῦδ ΟΥ Ταπαοχαηεδ, ἰ8 ο4116 ϑλοταϊβ Ὁ Ἡδτγοάοίῃβ ; ὉΥ Ψυϑάηῃ (Δ 6 Υ 
Ττοχα8), Μογάΐϊο; ὉῪῚ Αοδβολγίυθ, Μαγάοβ; Ὁγ Οἰορδίδβ, βρμοηάδάδῦοθ; ἴῶ 
ϑεγιρίυτο, Αὐὐδδμδδεία (ΗςὍ}.). 10 πουϊὰ Ὀ6 ΘΑΕΥ ἴὸ οσχίθη (88 ᾿ἰδὲ το Ἀ 
δαγίδοσ, Ὀὰ11 ἄθοια ᾿ξ δαρογβυουβΒ. 1 πουἱὰ τωϑσγοὶγ δὰ, ἰδδὲ βοίεδαςξξαν 
ὈΘΑΥΒ ΠΙΔΓΚΒ οὗ Ὀοίηρ δ 610 δρροϊϊδἴϊοι οὐ {{1|6 οὐὗἨ μβοῦοῦ. Απὰ 88 βδσυθ 
ΤΏΔΥ Ὁ 8814 οὗ δαγΐων, ἱπ 6:1. Ὑ86 [μ6χ. Ἡὴοξ νον, τθδἱ (86 οοττοδρουάϊηα, 
Ῥονυβίδῃ ποῦῃ, ΠῸμ ὙΔΒΙΘἢ [815 ΗθΌ. οὐ Οὐ δι ἀθο-οσιηθα ἤδῆθ ΘΟ, 68, Ι6 85) 
ζίηρ ; 800 (168. δϑχΧ. δ. νυ. ὔγ""Π. [Ιπ (μὲ9 ἨΔΥ γὸ ροσοοῖυθ, [δ ἰβϑσθ 18 Ὧ0 
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ἐΠΠΟΌΝ ἴῃ βατταοηϊσίηρ ἴμ6 ὕγαζαγέε οἵ Χοπορβοη πὰ [86 αγίως οὗ 
ἴδε εὶ. ὙΏΘ ἰδίμον ἴβ ἀϊδεπαυίδμοὰ ὈῪ [86 Δρροϊϊδίίοι ἑυ τ, ἰλε ΔΜίεάε, Ὀοὰ 
ποιὰ εἱχοϊγίηρ (δε Μεαΐαη ἔδησ, 6:1; δὰ δἷδὸ ὈΥῪ Οὐ ΘΓ 2 ἴὴ 9:1, 1. 6. 
ἐλε δοπ ο77 Αλαδασγωβ. Οἷτοῦνθο ἐβ6βὸ Δ ) ποῖ πδηθ8 ΔΏΒΝΟΘΥ [86 ῬΌΓΡΟΘΘ 
οἵ τιακίησ [16 οομμζωοο δρρο  ἰδἰῖνο ἤαγίωδ (Κρ) δρϑοϊᾶς. 

8. " Βοίδδασσον τὙὋὸδ ποί δίαὶπ δὶ ἴμῈ οδρίυγο οἵ Βαῦγίου, δ θδῃΐοὶ δδδοσίδ, 
νυὶ εδεδροὰ διὰ νδδ ἰσοδίοὰ συἱῦλ χτϑδῦ ἰϑῃΥ ὈΥ [6 ΘΟΒαΌΘΓΟΓ. 

Ηονε Ἠογοάοίμβ ἀοβοσῖδ π8, ποῖ δανίηρ βαϊὰ α σογὰ δρουῦ π6 Κιηρ ΟΥ [ιῖ8 
εἰς, δἱ {πὸ ἐδρύατο οὗ (6 οἷἴγ. Οὐοβὶδβ δἰδο ἀθδοσίβ 8, 8506, ἴὴ μ18 Ῥεγϑίοα, 
με βδυϑ ποϊιϊηρ ϑυϑὴ οὗ πο ᾿ηνδβίου δπὰ βυ )υσδύοη οὗ ΒΔΌΥ]ΟΩ Ὁγ Ογτυθδ 
ψ οδ 16 ῥραβοίηρ δίσβωηρο. Βυὶ Βοζοδυβδ σοργοδοηΐϊβ Νθοθμηθάοβ, "δίνοῦ 8 
ἀοίεδι Ὀοίοτγο ἐδθ τι }}5 οὐ Βαυγίοη, δὲ ἤγίηρ ἴο Βογβίρρυβ, δὰ ἴδογὸ σιν 
υὐδμδοὶ ἢ ἂρ ἰο Ογτυβ, τῖῆο ἰγοδίϑα δἷπὶ Βυπηδηθὶν, δηὰ δοηΐ μἷπὶ ἴο Οδστωδῃϊδ, 
ἩδΟΙΘ ΒῈ δροηῖΐ [Π6 τοιιδηάον οὗ μἷ8 1 {πὸ ; ἘΙΟδῖο, Βϑτοδ. Ὁ. 69. 208. οοῃΐ. 
Ἀρ.1. 19. 30.. Εὐδοῦ. Ῥγδορ. Εσνδηρ. 1Χ. 40. [πὶ Ευδοῦ. Ογοῦ. ἄγη. 1. 10 
δηὰ Ῥγδερ. Εν. 1Χ. 41, τὸ βᾶνθ αἷδο ἴθ παγγαίίοῃ οὗ Αργάθῃυβ, ὙΠΟ ΒΑΥΒ: 
- ὄγτυ:, δῇδοσ ἱδκίηρ Βαθγῖοα, δθ  [Ν ΔΟΟΠΩΘ4] [0 ὈΘ βΌΝΘΓΠΟΥ οὗ Οδν 
ταδηΐδ, Καρμανίης ἡγεμονίαν δωρέεται. ἴῃ παγτγδίίηρσ [86 ἔδεϊ [μι [86 1885 
Χίων ΔΒ βρατοῦ, ἔΠ6ΓῸ 18 δὴ δργοοιιθηῖ, ἰπθη, Ὀεύνθοη ὑπ 686 Ὁ ἩὙΓΤΙΓΟΓΘ 
δαὶ ἰῃ τοχαγὰ (ο 186 οοπάϊθοπ οὗ [86 Κίπρ, Ὀδηϊδμθὰ ἔγοπι ἴ8 οδρίίδὶ, {Π6γ 

διυπουρἢ ομ6 ἄοδθβ ποὶ οοπίγδαϊςι ἴμ6 οἵμοῦρ. ΒΒ γοϑαβ δΔΥ5 ποίδιης 
οὔ [0 πον οἶσθ οὗ Ναροηηδά, νυ οι ΑὈγάδηυβ ΘΧργθδαὶν ππϑηθοπϑ. Τδδὶ 
ἈΑθγάθηυθ οἴδῃ Ὀοσσονο ἔγοσῃη Βοζοϑυδ, 18, 1 Ὀ6]ονυθ, σθηθγα! ἢ οοησθαρα, 
Ἧε αἵὸ ἰδοσοίοσζο δἱ 8 ἰοββ, τμοίμον 16 δοθ8 ΟἿΪ ἤτοῦι οὔθ ὙΠ688, ΟΥ̓ 18 
ἀοσινοὰ ἔγοτῃ ἔνο ἱπάθρϑη θη δου ΓΟΘ8. 
θη (86 οἶδιον μβδηὰ, γὸ βανὸ Χϑθόρβοῃ, ἰῃ δὲδ οἰτουμιβίδη 8] ἘἸβίοσυ οὗ 

[86 εδρίωυτο οὗἁ Βαδγίου, ἱπ ἵπ 7011 ἀρτϑοιωθΐ πιὰ ΤΠ δηΐοὶ ; δηὰ Ὀϑβίἀθβ 118, 
ἴδετθ δγ υδυίουβ ββδαδρθδ 'π ἴἰμ6 Ο. Τοδὶ. ρσορμθίϑ, ἘΕΛῚ δοςοχὰ ΘΠ ΓΟΪΥ 
πῖτὰ [8.6 βασηθ νἷϑυσ. Οδπο τἰρῆξ ᾿πἀοοα δἰηιοβί αυραθβ α ρχγίογὶ ἴον (80 ῥγοθδ- 
ἘΠ γ οὗ ἐμ δουίρίυγαὶ δεοουπί, τ μθη δ6 δὰ οὔσας τιϑδὰθ μἰπμδβοὶ ἢ δοαυαϊηοα 
τὰίὰ (μ6 Ὁ ῖτϑὶ οἵ υθῶρθδηοο [μαῇ δὲ ἴῃ 86 ταϊηἀβ οὗ ουδὲ δηὰ (ἀδαδίδβ, 
νἰο ἰοἃ οὐ 186 εἰογηλίρ-Ῥαυίγ οὔ Ογσγυδ: Ογτορ. ΥΠ. ὅ. 24, 80 οᾳ. ΤΒδ 
ῬΓΟΘΔΌΠΙΥ (δαὶ Ογτὰδ (δοοοτάϊησ ἴο ΑὈγάθηυβ) του ]ὰ πλαῖκο βυσῆ δὴ Θ06- 
ΠΥ δὲ Β οί διιασζανῦ (ἢ6 βδίγδρ Οὐ βυδογάϊηδὶο Κίηρ οὗ Οδεαδηΐδ, ἃ ρου γι] 
Ῥτονίηοθ διὰ ποὺ ἕδν ἀἰδίδηϊ, βϑϑδ αυϊΐθ 8π18}}, [0 δδὺ ἴμο ἰοδεί, Βυΐ ρδ885- 
ἰωσ ὃν 411} 815, τγθ δανὸ ἴο δα ιβ ("6 Ὀδίδποθ ὑοίπσθο Βογοδὺδ δηὰ Ανγάθηυβ 
ο8 ἴδ ο.6 8140, δΔηα Χοπορδοη δὰ ἢ δηϊοὶ δηὰ ἔμ ΗθὉ. ρτορμοῖβ οὔ (86 
οἴου. ΤΌ Ηἰδίογίθε οἵ ἴδ βγβί ἔντὸ δ΄ΓΘ πιθυϑὶυ βἰςθ᾽θίομϑ ; ὈὰΓ ΧΟΌοΡΒοα 
δ [0}} απὰ οἰτουπιδίαηεϊδ) ; Πδηΐοὶ 15 Ὀγίοῦ ὈυὉ Ὡποαυ νοσδ! ν ἀϊγθοῖ; δηὰ [86 
Ῥιτορμοϑῖδ βϑϑῖὶ ἰο δῦτθο ΕΝ στ δἷβ νϑνσ. [Ιἢ γοβρϑοῦ ἴο {Π|680 ἰαϑὲ τῖῖ- 
ὨΘΔ566, 1 τουδὶ ΓΟΐῸΥ ἐμ6 ΓΤΟΔΟΡ ἰο 158. 21: 2--9. 158. 14: 9---21, δρθοῖδν 
τ, 18---20. ΟομΡ. 76Γ. δ0: 29---8ὅ. δ1: 7. 1 δπὶ (ΠΥ ἀσπαγο, (μδὺ ροοιοδὶ 
ἀοροτ ρου οἵ {195 ἡδίατο ἀγὸ ποῖ ἴὸ Ὀ6 γρεϑα ἴο ἴδο ἰοϊίου ; Ὀαΐ [86 ροκὶ- 
ὕοη (δαὶ (λ6 ζίπρ απὰ ποδίες 7 Βαδγψίοη ιοἱϊὶ Καὶ, ἵπι 186 δἰίδοκ οὔ 1μ6 ϑἰογηιηρ- 
ῬΔΙῪ Ὑο οδρίυτα ἔπ οἰ, δϑϑιβ ἴο 268 ἀθορὶν ᾿πιθεαἀοὰ ἴῃ 16 ἰδηρυδβθ 
οἵ ιδο ρσορβοία. 17 [86 1,᾿το γα! δίβ ἰη δῖ ου ἴδ ἑἰαίεπδ6 οὗ ἴμ656 ΘΟΠΙροδ᾽ ΟΠ 6, 
80 τ Ποἢ (86 σψΟΥΒ6 ἴον ἐμποὶν οδΌδ0 : [Ὁ δον οουἱὰ ἰαῖο ὙΓΤΟΥΒ ἴα δυο 8 
Ροαίοη, ἱ. 6. δϑδιπιθ ἴ86 ἀδ δὴ οὔ ἐδοὸ κίηρ ἴἰο ὃ6 ἴγιι6, 'ῃ σ886 Ὠοϊουϊουβ ἴβοῖδ 
οοπἰγδα!ϊειοα ἰἐ ὃ 
ΤῊΣ ἰθ 81} (6 ἰοβιποΥ τὸ Βαν στοδρθοῦηρ [Π6 πλδύλεν Ῥοέοτθ 8, Ἡδῖο δ 
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8 πΟΤΤΝ οδηνδβδίησ. ΑἸ] ὑπαὶ 19 Ἰαῦϑυ, 18 τω ογοὶυ δ σεροιοη οἵ τϑδὲ μιὰ 
διγθδὰν Ὀθθῃ 8811. [π στοραγὰ ἴο ἴπ6 ροϊπὲ Ὀθίογο 8, ἱβθῃ, γα διὸ ἰεδὶ ἐπι ἃ 
Ῥτγϑαϊοδιμθπῖ, Κα ἴο ἰμδὲ ἰπ το ἢ τὸ πὰ ουγβοῖνοβ τ τοβρθοῦ (0 ΤΏΒΩΥ 
οἴδοτβ παὶ τὸ οοποογπθὰ πῖῖἢ αν ΟΥθηαὶ] Πἰδίογγ. Ἡογοαοῖῃ δηὰ (Ἰἰ6- 

, 8185, οὔ ὙΒοπὶ Μὸ ρα πο ρ ΠΥ ἀθροπα [ὉΓ ἃ Κοονϊθάρο οὗ ἐμ686 τηδίίοσα, ἢ 
ἴ6 ὀχοθρίίοη οὗ βοπια βοτρίυγαὶ ποῦσοβ, ἰδᾶνθ Ὁ58 Βατὸ δηγοϊγυ ἀδδζυϊα οἵ 
διὰ ; δὰ δνϑῃ 1 {πον δήοσχαθα δῦ ἱπίοσιδίομ, ἰῃ δἰ ργορδΌΜ ν ἰὲ τὰς 
Ὀ6, 48 τηοβὲ οὗἩἨἉ Ἰμοὶν οἴδον ἰβίουυ οὗ (696 {ϊηθβ (ϑρβοῖδιὶγ ἰμδὶ οὔ Ογτυ) 
υαἀουίθαϊν ἱ8, οὗ δᾷο ἃ Ὡδίατο 88 ἰο ργοβθηῦ υ8 ἢ τοδὶ οοπίγαἀϊς οι 
δηα ἱστθοοῃο δυο δηὰ ᾿ποχρὶοδοὶο αἰ Β ου} 68. Χϑπόρβοη δηὰ ἴδ ΒΙδ]6, 
Ὑ1ΟῈ ἰδδὺ ἱποϊυάοα5 ᾿βαὶ δἢ δὰ Φογοι δὴ δὰ Ὠδηϊοὶ, δγὸ Ἡϊζη 6 6565 οὗα ἀϊἶἔον. 
Θηΐ οδβαγδοίοσυ. Ὑ Βδίθυδυ Δ  Ὀκ βεϊὰ οὔ Χϑηορδοπ᾿ δ νι ηρ γτοπιάποε, ἰὲ 
αὐ Ἰεδδῦ ρ]δίη δπὰ οἴθαγ, ἐμαὶ ἢ ἱβ ἴγϑα ἔγοσι {86 βυρδγβ θη δπα γε ΣῪ 
οὗ πιδηῦ μοαίβθη Ἡσουβ, δηὰ (πα ἐπ 81} ἷ8 τοῦ κβ, Ὠ0 δἰζεσαρὺ ὁδῃ Ὀ6 πηοὶ 
ἩὶῈἢ ἴο οοπίουπα {86 ταγιμὶς, ἴ86 Ψρυϊουδ, δπὰ ἰδθ δὐευτὰ, τεῖ τὰ (86 μἱδῖη 
Δηα δοῦον ἰδίου οἵ δεῖ. 
ΤῊ τοδϑοη80]6 ἀθοϊδίοη οὗ ἴ[ῃ9 αυοδου, ἔπθῃ, ἩΒΙσΐ τοδρϑοὶ (μ6 ἀθαὶβ οὗ 

Βεἰ δα ΖΖαῦ τ πθὴ ΒΑΌΥ]ΟΩ τψγὰ8 ἴδιοι ΕΥ̓ δδδδι, [168 πλι πῃ 8. ΠΓΤΟΥ σοξ- 
Ρ835: ὙΈΙΟΒ οΥ̓ {Ππ||80 οἾ8 8868 ΟΥ̓ ἩΪΓΠ65865 8 ΘΒ 6 ἰο [86 πιοδὲ οσεῦὶϊς ὃ 
Βοτοβὺβ δηὰ Αὐγάθδηυμβ, ἴδ6 ἰδίίον οὐἩ Ὑβοπι ἰ8 οἰ Δ ΥΪΥ δὴ ἸΒ ΘΕΙ͂Ο δηα 5θοοῦ- 
ἀΑΥῪ ὙΠ 685, ΟΥ ΧΘΏΟΘΡΒοη, 15Ξαΐδι, γι ίδη, δηὰ ΤΠ δη1ο] ὃ ΤῊΘ τοδὶ ροζ- 
ἐίοη οὗἁἨ οὔποθ ἤδνὸ βαϊἃ δηὰ βι}}} βδυ, μὲ [86 ᾿δεϊον τηυδὺ αν ἴΠ6 ῥγοΐδι- 
Θης6 ; δηὰ τὴν το 1 Βοδγϊγ οοηουγ. Τ8ὸ δ᾽ οβαθθουδ ταδᾶθ δραῖπεὶ [δ 6 
ὀγοαϊὶ οἵ Χοπορβοι, 85 ἴο [νἷ8 Ογγοροάΐδ, 'π οὐδ ἴο δυοϊὰ (δῖ5 δοποϊ υβίοῃ, 
1 884}} τους ἢ ὑροπ, δὲ {86 οἷοβα οὔ {18 ἀϊβουβδίοῃ. [ἢ ἴπ6 τηϑδη ὥπηθ, ἴῃ 8 
ταδὶ τοῦ οὗὨ {μ18 Κί πὰ, ψῆθγο (πΠ6 στοδὺ πιδδ5 οὗ οὐ εςθ, ((86 ἐέδεγαὶ Οπθ ἴῃ- 
οἰυάε4), ἢδνο δἀοριεὰ τμ6 οοποϊυδίοη ἴο ποι, δου ππσοῖ ἱηνυοδρβθου, ὦ 
Βδνυο [8]} σοι ρο ]θἀ ἴο σοπιθ, ἰξ 5 τηδίϊον ὈΟΝ οὗἁἨ δυγρυῖϑο δῃὰ σοργοὶ ἴο 566 
186 σοπβάδῃηϊς δἷν πὰ μθδνρ 88 βαγοιϑβϑίὶς ἰοῃθ οἵ θηροτνίχο, τ 8ὸ δάορίβ {86 
φοποϊυδβίοη, ἔπδὶ Ὀοΐῃ Πδηΐοὶ δὰ Χϑπόρμοη παν οἰΐμεν [δ ββοὰ (86 ᾿δοὶθ 
πιδίϊοσ, ΟΥ το ἴῃ υἱίον ᾿σποσϑῆσο οὗ ἴδο ἴτυο δίδίο οἵ [ηΐρθ. Οαΐϊο ἀἰθθν- 
θη 18 (6 σοῦγβο ἸῬΒΙοΒ (ὐαδβοηΐυθ, ἩΝΊπον, Καηοδοὶ, δὰ οἴδος 1 οταὶ τα, 
αν ρηγβυθάὰ. 

4. "Νο βυςἢ ρϑύβοῃ 85 ϑαγίωϑίλε Μεᾶς οοὐρογαϊοὰ ἴῃ (86 ἰαϊκίημ οὐ Βαῦγ- 
ἴοῃ, ἢον ἀἰά ΔῊ δυσὶ ρόσβοῦ γοῖζτι ἴμ ΘΓ, αἴνον {π6 ἀθροοϊοη οὗὨἨ Βοίδιδσ σαν." 

Ηδθτο 1θηροσῖτο 18 τηοϑὶ οοπβάρηϊ οἴ δ]. Τὴδ ἀρρθαὶ ἰβ τωδὰθ ἰο Ἠδγοάο- 
(υ8 δηὰ Οἰδδ8145, θο(ἢ οὗἨ σβοπὶ οοποΐαδο [86 Μεαίαπ οπιρὶτο 8 Ααίγαρθε, 
[Π6 σγδηαίδι μον οὐ Ογγυ8, δοοογάϊηρ ἴο Χοποόρβοη (Ογτορ. 1. 8) δᾶ Ἡοδτγοάο- 
ἴι.5 (1. 107, 108), Ὀαΐ δοοογάϊηρ ἰο Οἰοδὶδϑ (Ῥοσβίοδ ὃ 2) ποῖ δἱ 8}} σοϊδίοα 
ἴο μἷπι. Τα δοοουηὶ οἵ Ηδτοἀοίυβ ἴ8, {πὶ Ογγυβ τίει (6 Ῥογδίδηβ {ΠΓΟῪ 
οδ΄ [6 γοῖκα οὔ 186 λίθάδβ, διϊδεκοὰ δηὰ ἀοροδοὰ αβίγδροβ 8 ἤδι μον. ἢ- 
ἶατσ, δῃηὰ Κορὺ δΐπὶ Υΐδοθοῦ ὑπ} δὲ5 ἀθείῃ, σθαι Ογτυβ βυοσοοάοα Ὠΐπα 
ἴῃ εἷ8 ΔυϊΒου γ ; Ηθτοα. 1. 121---180. Οὐθείδδ γοργοδθηὶβ [86 τοδίσοσ αἱ 
[ὈΓΘΠΕΥ ἴῃ ΒΟΠῚΘ ΓΟδρθοίδ: " Ογτὺβ ΜἯΔ8 ποί τοἰϊδίθα ἰο Αβίγαρθβ ; δ6 ρᾷᾶνβ 
δἷπι ἢϊ6 ρθγβοηδὶ ᾿Ι ΘΓ ; πιδγγίϑα ἰδ ἀδαρμίου ; δὰ ἤπδ!]γ, ἐμδὶ Αδίναρεε, 
Ὀοίησ βϑηῦ (Ὁγ ὈὉΥ Ογτυδ δηὰ ἢὶβ "δ, γγ88 Ἰοδ ἴο ροσίϑῃ ἴῃ ἃ ἀδβοῦῖὶ ὉΥ 189 
δαυναηῖ ὈΥ σθοπὶ {π6 ἰηνίδὔοη Ῥγὰ8 δβϑηῖ  (Οἴθβ. Ῥεοσβ. ὶ 3. αὶ 5); δηὰ 
γεὶ (ἢ ἴηι οπἀοα ἐμ6 Μοάΐϊδῃ διαρίγθ. Βογοβυὺβ βᾶγ9 ποι ηρ᾽ οὗ ΔηΥ οἴμαν κίον 
δχοθρὶ Ογγυϑ, θα 806 πιθηοηβ {Π6 οδρίυγο οὔ Βδυγίου (9706. ς. Αρίου. 
1.20. Εἰς μίον, Ρ. 69); δηὰ Αὐγάοθπυ [8118 υδ Βογθ δἰδο, 88 γτοροσίε ἰπ Ευ- 
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βοὺ. ΟἜ του. Ασταθῃ. 1.10. 8, το 89 τὸ πηὐογείδηᾶ (δ6 δαγίωδ τηρπἰοποαᾶ ἰῃ 
ἔδοὸ δᾶπιθ ρβϑδβθρῸ οὗ ΕὈΒΟΌϊυ8 88 τω ϑδοϊηρ (16 5816 ῬΘΥΒΟῚ 89 Πδγίυ8 ἴῃ6 
Μοάδ ---- “4 Πασίο δυΐϑεη στορὸ οἀάδπι ὑτουϊηοϊὰ ρα δα δι" [νἱζ. Νδθοηθάο- 
Θθ8]. Τηΐθ οἰδῦβο ἰβ Ἡδησηρ ἴῃ [86 οχίγαοϊ ἔγοα ΑὈγάθηυβ, ἰπ ΕΘ Ὁ. 

ΓΧ. 41, διὰ δρρϑδῦβ ὑο ὈΘ τιθρο νυ ἴδ ορὶπίοη οὗὨἨ Εἰ δοΌϊ 5, ΟΥ ρϑυ- 
Βδρο ἰξ νδὲ δὰ ἀϑὰ Ὀγ (26 Ατὐτηθῃΐδῃ ἰγδηβἰδίου. Βυΐ βοΎαν ΟΣ [818 ἸΏΔῪ Ὅσ,1 
δὶ ἀϊαροσοὰ ἰο ὑο]ονο (τὴ 1,Θηρβ. Ρ. 217), ἐμαὶ [86 Τλασῖυβ Βογο παπᾶ 
25 δδῦῖυβ Ἡγείαδϑρίθ; δἰ" μβουρι 1 μογοοῖνο {πὶ (σοδοηΐαθ (ἢ Το. ΗθὉ. 
5. ν. ὌΠ) ΔρΡΙ 165 ἴΠ6 Ὡδηιο ἴο 86 αγίυϑ οἵ θη]. 
Ἧο δανο (δου ἴμ6 ἀϑοϊ δγδιίουϑ οὗ Ηοτοάοίυδ απὰ Οἰδδίδ [μδὲ ΟὙσῦς τηδλὰθ 

ΕΣ ὕὉροῦ «“:ίψασεε, ἰοοῖκ Ηἰαιϊ ἑαρῶνα, δηὰ πῃ τοϊρηθὰ ονον Μαάϊδ; δηὰ 
ουν οἴδοσ πιίωθδθθβ, Βοζοδὺδ δὰ Αὐγάθηυδ 8.Θ ὙΠΟΪῪ δι ]θηΐ 88 ἴο 186 ἴ61- 
παϊειολίοη οἵ ἰΒὸ Μεοάϊδι οἴρίὶσο.Ό Τῇ Δρρθαὶ ἴο ἰδῦδνν ψυϊϊοσγβ, βῃο ἢ} 88 Ὠϊο- 
“Βγεῖθδ Ηδὶ., 9υβη, ϑύσδῦο, Ὀἱοάογυθ ὅ16., δηὰ ἰῃ6 Ηἱκίοτυ οὗ Βοὶ, ποῖ 
Γ,ϑυροτίχο πιδῖκϑα, ἰδ οαΐ οὗ μίδοθ, Ὀθοδῦβο 1 'β [6 πιθῦο Θ0ἢο οὗἩ [86 ΘΑΓΙΙΟΣ 
Ὑτεϊϊετο Ἰυδὶ ββεθρθαὰ. ὙΥΒαὶ βανθ νὸ ἴὩθῃ ἴο Ὄρροθο ἰο ᾿μΐἷ8 ἢ 76 ανο (86 
βοὶο Ογτοροάϊα ἐπγουρσμουῦί ; Ὁ ἔγοτα (86 ουΐϑοὶ (1. ὅ. 23), [86 ἔογτιδὶ 19- 
ΒΟΤῪ ἰ5 Ὀοραῦ οὗ Αδίγαροθ᾽ ἀϑδίδ δῃὰ οὗ Ογαχαροβ 88 ἢ 900 8ΔΠ( ΒΌΘΟΘΘΒΟΣ : 
δὰ ἐδ6 διίοίοτγ οὗ [δ 18 ἰδδὺ ρογβοῆδρθ 8 ποῦ ἀτορροά, ὑπ} πιὸ οοσιθ δἰπιοϑί 
'ο (δ6 νΘΓῪ οἷοθο οὗ ἰῃ6 Ογγορθαϊαβ. Ογάχδγοβ 'β ργοϑθηΐθα 6δϑ ρίνϊηρ δἷδ 
ἀδορθίδν ἴθ Πιδυσίδρο ἴο Ογγῦβ, δηὰ πρακίηρ μἷ8 Κιηράοτῃ ΒοΡ ἀονεγ. ΟΥ̓́ 
ἐδεδε ρασεουϊδι ἰμῃ6 βου ρίυΣγοΒ ΒΔῪ Ὡοιμίηρ, ἰμδαειθυ ἢ 88 ᾿ς γγὰ8 ποῖ ἐδοὶν 
οὐδ͵οεῖ, δϑὰ {ΠΟΥ͂ το ΚΘ 0 αἰξθιηρὶ ὑὸ ρὶνο [Π6 δἰδίοτυ οὗ Ῥοσγεὶδβ' Βαὶ ἐμαὶ 
Ογτῦδ νῶδ {6 δυσοθ 90 οὗ δαγίεις ἐλα Μεάε, 18 ῥ᾽ δίγ ἀονοϊοροὰ ἰῃ ὅ: 80. 
6:1. 9:1. 11:1, οοπρ. 10:1. 1: 231. Ὑμδὶ Αείψαφθ8 ὁδοῦ ὃὉθ τιϑϑηΐ ὈΥ τὴ 
Ἰθαγίυδ ἴῃ φυοδίοει, ϑϑοιῃδ ουϊάθης ἔγου (86 ἔαείϊ, (μδὲ μο ἀϊοα Ἰοηρ Ὀοίογο [ἢ 6 
ἑδκιὴρ οὔ Βεαῦγϊου. 

Ηδτο ἴδθη γα ΒΔΥΘ ἴο δά͵υδῦ οὐγ Ὀδίδηςθ 85 Ὀθίοσο. Ταδὶ [86 Το δι ποῦ 
ἴ6 ἀρραγοηζΐψ οοπιγααισίοτψ, τῸ ὁπ6 οδϑῃ ᾿ιοαίίδίο ἴο δῦ. [8 10 ἴῃ ὑϑδι γ 50 9 
ΤΏ ααοσίοη ἀθθοσνοδ 8 Ἰροιωθη 8 ΟΠ ΒΘ ΓΒ οη. 
ὙΠΟ ἤτεὶ ὑϑηρ, ἔπ θη, ἰο Ὀ6 ἱπαυϊγοα δῆον '85 : ΒΟΙΒοΣ οἰἴδον Ἡοδτοάο- 

ἴπα οὐ Οἰδεβίδβ ἀοείβρηιθά, Οὐ ουθῃ ῥγοϊοπάϑα, ἴο ρίνο δ οοπιρίοί ἈϊβίΟΥΥ 
οἵ Μοάϊε, Ῥεσεῖϑ, οὐ Βδογίοη ὃ [0 18 Θαϑύ ἴο δῆδνγοῦ [μἷ8 συσδίίου. 188 
πόῦκα οὐ Ὀοϊδ ΔΓῸ ΘΟ  ΪΔΌΟὨΒ οὗἉ εἰϑίοτ!οδὶ δηϑοάοῖδα διὰ ἱπίθγθβίρ βίοτίθ; 
(ΔΟΥ διὸ σϑδ]γ ἐμαὶ δὰ ποίμιηρ τποσο. Τὸ ὑδὸ ἴ86 πογὰβ οὔ (ὑδϑθῃΐαβ, 8 
εὐιεῖς 18 σθοῖι πιδίύογβ οὗ ὙΟΥῪ διρἢ γϑηὶ : “' Ῥαδοὶηρ' ὉΥ τηθῃ οὗ πιοάοδαία ἰδὶ- 
δες, ΗἩογοάοῖυϑ ἱβ πουὶ ΠΙΟΤΘΙΥ ἰ0 πιθηὔου οο δηὰ δηοίμοῦ ἴῃ ἃ Ἰοηρ ΒΟΥ 68 
οἵ Κίηρπ, το 886 τε πάογϑα δἰ πϑ6 ἢ πιοτὸ θηληθηῖ. Ηἱ8 ἰδίουτυ οὗ ΒΥ οι, 
88 Ῥ}] δ οἵδ ον σαδίζοσβ, ΒΙΟ (Π]}8.: ἴῃ ἩΒΙΟἢ δ6 τ η ΟΠ ΤΟ ΓΟΪΥ [86 αὐ 6 6 8 
Νιοοσίβ, δηὰ ΒῸΣ δοὴ δογποίιϑ [Βοἰδασζαῦ), ρδϑδίηρ ἰῃ δἰ ἰδ 4}} οἶον 
Κορε, ποῖ ὀὁχοορῦωρ ονϑῆ ΝΟΌυσΒΔάποΣσαν δἰπιδοὶ "" ὙὍΠοδ. ΗΘΌ. 8. ν. 
ὕττηι. Νοιμδιΐηρ ἰδ ρμἰδῖπον ἰο [86 οὐἱοδὶ τοδάθγ, ἰδη (86 οογτθεΐμθϑϑ οὗ 
μ»- Ἰαάρτηοπί. ΙΓ τὸ 16 Ὡοῖ ΘαΌΔΙΥ ΔΡΡΙΙ Δ Ὁ]6 ἴο Οἰδ5ι88, 1ὖ ἰβ ἴῃ 8 στοϑδὺ 
ἸΒΘδδΌγα 80; ἩΠΠ686 [εἶδ ἰοίδὶ Ουμλίβδίου ἐπ ἴΠ6 }1{Ὁ οὗἁ Ογτγτακ, οὗ μ18 οοπατποδῖ 
οἵ Βεαυγίου, σε 8 [86 τοδὶ αἰρτδὶ δοί οὐ ἷ8 σοὶ 1. Τδ αἀγσὼ- 
πιδπίωμπι 62 εἰἰδη ϊο, ΤΑΥΘῚΥῪ οὗ αἰυοἢ ναϊαθ, που], ἴω τοδρϑοῖ ἰο {8686 δἰ δίοσίι- 
ὅπιδ, ὕὉ6 [1116 κΒδοτὶ οὗ δῷ δὺυϑυσάϊγ. Τῆδὲ ΠΟΥ παν οὐ δὰ Οὐγαζχαγεδ ΟΥ̓ 
Ῥαγίια ἴλε δΜήεάε, ἴα τλοοῖ ΡΥΟΌΔΟΪΥ οϊηρ ἰο δ᾽8 ἱπϑι αι βοδησοθ ΟΠ ΘΕ. 8ἃ8 8 
το ΟΥ 85 ἃ βΚοῃδγαὶ. [ῃ 8]} [ἷ8 ἰοῃ δ᾽ ὙΔΙΒ ἴῃ Αβὶδ Μίπον, Ογγαβ, μἰ8. δ᾿] γ, 
ν86 ἴ.ο δοίπδὶ οουλωδθοσ ἰὴ ςὶοὅ.--- ἰδθ το] Εὐχϑοιιενο οἵ [86 δστῶγ. [η 86 
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διδοῖ Ὅροι Βαδυίος, Ογαχασθα Ὑγ88 ποῖ ΘυθῺ ῥγθϑθηΐ ; ἴον Βα ῃτοίοστοὰ [89 
ϑηθγυδίϊηρ Ρ]ΘδδΌΓΟΒ οὗ μῖθ Ρδίδοθ, ἰο δὴ δονο δηὰ τα 16. ΟΥττδ 
ἀϊὰ 4}} ἴῃ ἰδκίηρ [86 ΟἿ ; ΒΘ πιδᾶ6 4} (Π6 δγγσδηροιβθηὶ δίϊογ ἴδ οδρίῃυγο: 
δυΐ [86 ϑωυργέπιασῳ Ἠ88 58|}}} (Ὠοογθ ον τοϊδιποὰ Ὀγ θδγίυβ, δὰ οοποθοὰ 
ἴο ἰπὶ ὉΥ Ογτυβ. [ΪἋπ 186 Ὑϑεγ ἰδδὶ Ὀοοὶς οὗ [16 Ογτορθαΐα, γὸ δδνο ἴδ89 
δοοουῃὶ οὗ Ογγυδ᾽ νυἱδῖϊ ἴο Ογαχαγθδ, δου ἴμο βρ᾽ θα οοπαυθεὶ οὗ Βαγοι ; 
οα ΜΙ οἢ οοοδϑίοη (6 Μοάΐϊδῃ Κίηρ σανὸ δὲπι ἢϊ5 ἀδυρθίον ἰο τῖΐο, δα [8 
Κίπράοιι ἔοσ ΒῈν ἀοντγ. [ΧΘηροῦῖο, ἰπ ογάθν ἴο δον ἰδὲ Ογάχαγθδ ἰδ 8 
ἸΏ6 ΤῈ ῥΒδηίοιι, δίϊομθδ (μδὺ 81} [86 διυτδηρθιωθηΐδβ ΈΓΘ τηδὰθ ὈΥ Οὕγιι, δὲ 
Βδογίοπ, “ἴῃ ἃ ΧΊΩΙ ἸΏΔΏΠΟΥ." ὙὍΤγυο μου ; Ὀαΐ ἢ δ0 ΒΑρΡΡΘΏΒ, διαί 
8686, τὴ} ἴ[80 Ἔχοαρίοη οὗὨ βυοσἂ δὲ μοσίδιπϑα (0 τα ἈΥΥ οοουρδῦοι δὰ 
β8[δ(, ΓΘ ταδὰθ αὐεγ ΟΥτὺδ μὰ σϑεοϊ νὰ δἰ ἄοισγν, δῃὰ ποῖ Ὀοΐοσο. 1 
Κπον οὗἩ πὸ δηςίθηὶ οοιηροβί[ίου ἰδὲ ΑθΌγἀβ δὰ δηδίομυ σδῖοῖ ν6}} πασταδὶ 
[6 βυρροδιίοῃ, ἔμδὺ 6 Ογτοροάϊα ἰδ ἃ ὈοοΪς οὗ ρΡᾷγϑ τοΐλδηοθ, [6 ΤΔῸΥ οὗ 
οὔν ππιοάθσῃ δονοἶβ. ΕδΌυ]ουβ ἰοροη δ οὗ σοάδ, ἀμ ἀσπιϊὶροῦβ, δῃ ἃ ΒΘΤΌΘΒ, ΔΓΘ 
ἰηἀεοοὰ δρυπάδηϊ, Ὀυΐϊ (6 πδο]ο δοορϑ, ομβδγϑοίογ, δηὰ ἀθεῖρτ οὗ [π666, Δα δῶ" 
ἄγοὶγ αἰοτγοιι Ὸμπ ἰδοδο οὗ ἃ στορχυΐδν ἀἰααοίὶο τοσιαποε. ΝΟΣ οδῶ 1 νὸ}]} Ὁ6 
διόνῃ, (δαὶ [86 ρμἰδῃ οὗ ἃ σοΐχδηοθ, ἰῃ Ὑ δοἢ [86 τοα6] οὗὨ ἃ νὴίῖδο δῃὰ Ὀσανθ 
ῬΙΐηΏσΘ ββουϊὰ Ὀ6 ΟΧὨΙ Οἱ Θὰ, ἀοιιδπαρα αἱ 81} (86 ἱπίσοδυοοῃ οὗ δυῃς 8 
ΘΒΑΥΔΟΙΘΥ 85 ἰμδὲ οὐὔὁἨἩ Ογαχαγοβ. ϑοιποιδίηρ ἱπάθοὰ πϊρεῦ Ὀ6 ρμαϊποὰ οα 188 
Β0οῦο οὗ σοπίγαδὶ Ὀδίπθοη Πΐτη δὰ Ογσγυδ; ὃαῖ 1 τὶ τᾶ ἐπ6 ταδὶ οὐ)ϑοὶ 
οὗ (80 πυϊΐοσγ, μ6 δδ8 δι οὰ ἴο χίνα τουοῖ οβσοδου (ἰο ἰδ ὑχοἀυοίοει, δἰποθ 
Ογαδχδγοβ 8 οὗ ἴοο πιϊχθὰ ἃ Ἵμαγδοῖοσ ἴο τρίτο 896 σοῃίγαδί νΟΥῪ βιγι Κη. 
1 1 νψδδ ἴσιθ, ἰδὲ Ογγὺθ γὰ8 δἱ ἴ[μδὺ πιο Κὶην οὗ (6 Μοϑάθβ, δηὰ (μὶ8 ὮὈΥ͂ 
δι οοοοάϊηρ᾽ Αδίγαροα ἀϊγοοῦγ, πουϊὰ δ ποὺ δανθ τηδὰθ 86 ρὶςοίυσε οὗἁἩ {86 
ἔουτοθυ Ἰθοτο βί σι Κρ πὰ πηδρηϊβοοηῖ, μδὰ Χοποόρβου ρῥγοϑοηϊθὰ δῖπὶ ἴῃ 
δὲ Ἰσῃϊ, δπὰ 6}}}} 5 Ἔἐχϑγοίϊδιηρ στοαὶ πποάἀθσδοη δηὰ Βυπιδη γ ὃ 

Οἱ ἴδὸ ψοΐο, ὑπὸ ἀϊγϑθοῦ ονϊάθησα οὐ [86 βου ρίασοθ διὰ οὗ Χϑπορδοι ἴὸ 
ἴδ6 γϑδιγ οἵὕὁἨ 8 Μοάϊδῃ Κίηρ Ὀοΐνθοη Αδίγαροθ δὰ ΟὙΤαδ, βθϑίιδ ἴο 10 
ΥΟΥΥ ἀθοιάραϊγ ἰο ουαϊτοὶσἢ [μ6 δοοουηΐδ σίνοη Ὁγ Ηοτζοὐοίυδ δηὰ Οἰοθδβὶδϑ ἴῃ 
τοβρϑοῖ ἴο [86 ἰπιθ διὰ τοδῆηοῦ ἰὰ ποῖ Ογτυδ Ὀθοδίηθ Κιησ οὗ Μεάϊα βοὰ 
Ῥογβῖα. Ηοσοάοίιυβ Ἡϊπι661} δἰδίοβ, (δι ἴἴοτ οσο ἴγοθ οὐδοῦ αἰδοσοηὶ δοὸ- 
οουηίβ οὗ Ογγυδ᾽ 116 δπὰ δοὔομβ Ὀθβιθβ8 ἴμδὲ ψῖο 86 ρῖνοδ, δὰ [μδὲ 
Ὧ6 πιοΓ ον δαορίϑ [86 οὔθ Ἡδϊοϊι δθοπιθα ἴο ἴτπι [86 τῆογὸ ργοῦδοϊο ; 1. 98. 
ΑΥ δᾺΥ γϑδίϑ ἴ86 βίογγυ οὗ Οὐδϑβίδβ, ὙΒῚ ἢ ποῦ ᾿πιρΓΟΌΔΌΪ 18 οὔ οὗ ἴδοθθ [ἢ γ66, 
16 ὙΘΣῪ αἰ ἴθγθπῦ ἔσοπι δἷ8; ΧΘΏΟΡΒοι ἀἰοσβ συ] οἷν ἔσομι ὈΟΐὰ ; δπὰ Αθβοδγ- 
Ἰα58, ἴῃ δϊ8 Ῥοσβδθ, ΔΡῬΘδΙΒ ἴο [0]ΠΟὙ δῃοῖδοι δοοουμὶ αἰ οσιηρ ἔργου 4}} [ἢ 666. 
Α58 [86 παιτδὔοῃ οὗ ΣΧϑηορἤοη ργοδοηΐδ 8 ὙΠῸ πῸ τογτμῖο 8] Ἰορϑηάβ, δπὰ 
ΠΟ δΟΒυΓ 168 ΟΥ̓́ ΡΟΒΕΙ ὉΠ 168, ἰ Β 45, ἴῃ [818 τοδβρϑοῖ, σγδὰυ (86 δανδπίδρο 
ΟΥ̓́Θ ἴδ8οβ6 οὗἁ δἷ8 σῖνδὶβ, βρϑοῖδι!] Υ ουϑῦ ἰμδὺ οὗ Ηοτγοἀοίυϑ. 

1 νϑηξογθ δῃοίμον σϑιιδὺῖκ Π6 ΓΘ, γοδροοίδηρ ἃ οἰγουτηδίδηοθ ἩΔΙΟΒ 1 πανθ 
ποῖ βθθὴ ἔ}}Υ "]υδἰταιθὰ. 1 πὸ}} ἐουπάοα, 10 βογνοβ ἴὸ οοηᾶσιι [Β6 σοποα- 
δίοῃ ἰο ποῖ τὸ μδνὸ δσστίνθαὰ, [Ι{ ἰδ {Π|15, υνἱζ., (δὶ [86 ὈΪΠ116 4] τσ δοιὰ 
ἴο δοοοσὰ ν6}} στῖϊ {μδὶ υἱϑνν οὐ 80 βυθ]οος Ὀϑίοσο ὑ6, ἴο τε τὸ Βανο 
δἰνοι (86 Ῥγϑίθγσθῃηςθ. 1ῃ Ὀδηΐθὶ [πσουσμουῦ τὸ βανθ ἴδ6 ρἈγΑϑθοΪοσΥ, 
Ἀεάες5 απὰ Ῥεγβίαπϑ, βιονσιηρ, ΌΥ̓ ἰμϊ5 ογάοτ οὗ [86 πογάβ, ἰαὺ ὸ Μοὰθδ 
ἰδίκο 86 ἰεδα ; Πδῃ. ὅ: 28. 6:9 (8). 8: 20. [πὰ Ἐπὶ. 10: 2 6 {6 δδῃα Ογάοσ, 
Ὀθοδυδο δηοϊθηΐς Ολγοηιοίδε ἃτὸ [6 ΓῸ σοξοσγοὰ ἴο, ἰὼ σοῦ ἰδ Μίεάδε Βανα 
16 ργϑοθάθῃοθ. 80 γτϑδὶ ᾿Ἰηἀϑϑὰ ναϑ (86 Ῥγοδιιίμοποο οὗ ἴΠ6 Νέϑαϑε, 'π 
ΘΑ ΟΣ πιθ8, ἐμαὶ [16 ῥὈσορμοὶϑ τμβὸ ἐοσοίοϊὰ [τ ἀοδίσυοοι οὗ Βαῦγ]οΣ, 
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δβοιϑεξσηϑδ τηδῖκο 156 ΟὗἨ ΟἿΪΥ [86 ὭδΙηδ οὗἩ (86 δήε6645, ἴῃ ογάθν ἴο ἀδεισηδίδ 
16 ἱπυδάδτσε, [56. 18: 17. 6 Ὁ. δ1: 11. 1ἢ ζ6γΓ. 26: 2δ, “ 6 Κίηρβ οὗἨ Ε]δπὶ 
(Ρεογπὶδ), δὰ πὸ Κίηρβ οὗ [6 Μεοάθδ᾽ δῖὸ τωθῃοπθὰ 88 δρουΐ ἴο Ὀ6 ἰῃ- 
νοὰδὰ Ὁγ Νοὺδυοσδεαύποσζζαν; ἴἢ6 ὀχαρυθδδίου ὮΘΡῸ ὈΘΙΏΡ τη ΓΟ ον ἀσϑοτιρενο 
οἵ 10 ἔπτο οουπίγῖοδ τῖ τ ἐμοὶν τυΐοτθ, δὰ ἐπ (86 ογάον οἵἉ (μοὶν ἰοςδὶ ρτοχ- 
ἰκαῖῖγ. ἴῃ ᾿κ Ὑδὺ ἰ6 Εΐατπα (Βοσβῖ8) ταϑηϊοπθα δίοῃ ἰῃ {6 Γ. 49: 84, τ ὮΘΣΘ 
ἐγοαϊθηϊηρ δμδὶποὶ ΠΟΥ 15 υἱἱοτοα ; δηὰ 80 “ Ῥχουΐηοο οὗ [6 Μοάθ8" πηϑδῃβ 
86 σσωπέγῳ 97 λίεαϊα, ἴθ ΕΣτα 6: 2 δηὰ 2 Καὶ, 17:6. [πῃ 188. 21: 2, [6 ρτορδοῖ 
68}}5 ἀροῦ ὑὈοιι Ῥεγεία διὰ δέεάϊα ἴο τοδτοὶ ἑοσίδ ἴο [6 ἀθδισυςσίίου οὗ Βαργ- 
ἰοη. Βαγομὰ δ ἀουδὲ μΒ τοραγαϑᾶ ἰμθῶὶ 88 δοδοοϊδίϑα (Ὁγ 6 ρΌγΡοΘο οὗ 
δἰζδοῖς. Βαϊΐ ἐμὲ5 15 (ὴ6 ΟὨΪΥ͂ ῥῬϑδδβαρθ, ἰπ {86 οἷἀεσ τσιηρβ, τόσο Ῥοσεὶβ 
(Εἰδαι) 15 ραὶ δείῦγε Μοάϊαβ. 76 Ἵὁδιῃοῦ ἰδῪ ΤΑΌΘὮ δύγοδϑ ὁ ἴΠ6 ροδὶ οα 
οἵ τ16 πορὰδ ἴῃ {816 ο880, ΠΟΘ ΥΘΣ, Ὀθοδυδο ἱ 8 ροϑίοδὶ] σοι ροαιτου δυο 80 
1μ6. χχὶ, αἰροπαποα τ [86 ΓΦ πβῖο 8 ργθοθάββ, ββθπιβ ο 86 [86 οὈνίουδ τθδ- 
δοῦ ἴογ μἰδοίπρ 555 ἱπριηθἑδίθ} δίλον ᾿6. Οἱ [Π6 δοῃέγαγγ, πῆθη ΑΒδδαθ- 
ΤΌ (ΧΟΥΧΘ8) ἰδ οῃ {86 (ΒτΟπΘ οὗ Ῥογβίδ, νγ Βα ν6 (βῃὰ ὙΘΕῪ Ὡδίιγα]] 7.) (86 
οζγάὰον οὗ ὕδιρ)οδ ἰδ : “ Ροσεὶδ δηὰ Μοάϊα :" δοο Εδὶ. 1: 1.14,.18,19. Το 
κὸ τ ἐδὲ8 Ἰηάορα 16 ἴο Ὀ6 Ἰουπὰ 1 ἴδ6 Ὀοοὶκς οὗ Ὠδηῖοὶ ΡΆΤΕ ἣΝ ΜΘὸ ἴδΥθ 
Ῥανίωε ἰλε Μίεαε 6: 1 (δ: 81). 9: 1. 11: 1; τι} ]6 ΟΥγαβ, Η}5 διοοθδδου, ἰ ποὶ 
6811οἀ ἀίπσ 47 ἰλε Μεάεε, Ὀαὶ γνυϑ ζίηρ 97 Ῥοεγεία. ΤὨγουρδοῦῖ [μ6 ϑουὶρ- 
ἴπγο68, ἔμ, 8896 88 ἴο παηιέβ 18 ΘΟὨ ΟΥΙηΘα ἴο ἴδ6 5ἰδίθ οὔ δε. ΤΆϊ8, οἢ 
ἐδο τϑοΐο, δοϑϑηλβ ἰο Ὀ6 ΟὨ6 οὗ ἰδοδβα δοοϊϑηΐδὶ οἰσουτϊηδίδηςσοβ, το οδϑίδ 
δἰτοῦν ᾿ἰσῃὶ οὐ ἴΠ6 ἰσυ ] π686 οὗ 16 παιδίου Ὀθίοσ 8. 1ῆ, δἱ {80 ἰδκιην 
οἵ Βδυγίου, 86 Αἴεθϑ σογο ποῦ (Π6 Ἰοδάϊηρ δηαὰ ῥδγδιηουηΐ ΡΟ, ΠΟῪ 
ΘΟτηθ6 1 (ἰδὲ 158. 18: 17 δηὰ 067. δ1: 11, βροακ οὗ ἴμοπὶ οὐΪγ ὃ Βυὶ 4]} ἱ8 
Ῥἰδίη διὰ οὐνϊουβ, νθϑη ἐΠ6 δοοουπίδ οὗ Π 816] δα Χϑπορδου ἃγο δαι θα, 

Τῆδι δύο δὴ δα πγιδδίοη 88 ὈθΘἢ ζΘΠΘΓΑΙ, θυ ἢ ̓ζΘΏΡΟΓΚΟ Εἰπι66}} δοποϑάθδ, 
Ρ.219. ΤυΒ, ἰῃ δποϊθης {πιθ8, οδορ 85, ἤθτγοῦλθ, ΡΟ γοΒΓΟΏΪ.8 (1 δ15 Οὐπηπ.); 
5 πιοάστη, ὕοποηιδ, γι γίηρσα, ατοῦυδ, Ο. Β. ΜιοΒδο 5, Βοσιδοιἀϊ, “9 6ῃπ, 
Ηδεγοῃ, Ηϑηρβίθαθοσρ, Ἡδνοσηίςοκ, διὰ (μ6 Ἰοδάϊηρ πιθη διοοηρ ἴμ6 [,106- 
ΤΑΙ οὶ ἐβειμθεῖνϑδ, ΥἱΣ. Βοδϑῃ:θθ ἰοῦ, (ἀοβθῃῖυβ, ΠΟΥ (οἴὔδη δηὰ πιοδὲ 
Ῥοϊηίοαγ ἴῃ Ηἰ5 ΒΙΌ. 1,6Χ.), δὰ Κυοῦθοὶ. Εόν, ἱπάθεϑά, Βανϑ υϑαίασοὰ ὌΡΟΣ 
[0 οχροσηθηῦ Οὗ ἀοηγίηρ [06 Ἄοοποϊυδίουῃ ὙὙΒ1Ο ἢ μδ5 Ὀ6Θη δἰδίθα δῦουϑ. 
Βυι [δ ρουῖίκα ἰ5 ΤΌΣΟ ἴῃ οδγηθδὺ (μη τοδί οὗ δῖὶδ ΘΟΠΊΡΘΘΙΒ, ἰο ἀοδβίσου 186 
ἐγοάϊὶ οὐ ἴ86 ὈοΟΚ οὗ Πδηϊοὶ. 2 είεπαα ἐεὶ Οατίλαφο ΒΘΘΙΩΔ ἴο Ὀ6 {86 τῃηοίΐο 
οἢ δια δἰδηἀδγὰ ; δπὰ πῖδὲ σδμηοί ὈΘ6 Δοοοιρ ϑῃ6α ῃ ΟὯ6 ἯΔΥ, πηυδὲ ποϑὰδ 
θ6 βοοοιαριἰομοὰ ἱ ἴῃ δηοίδου. 

80 τοῦσἢ 888 ΣΟ ΠΥ Ὀδαη βαϊὰ δηὰ τστιίζθη ΟἹ ἔδ6 γοπιαπίίο ολατασίεν οὗ 
Χοπορβοῦ᾿ β Ογσορθοάϊα, δὰ οἡ [86 βυροσῖοῦ ογοαϊῦ ἀυο ἰο Ἠοτοὐοίυβ, Οἰθ- 
8ιΔι, διὰ Βογοδῦβ, [Πδὲ 1ἐ ΒΟΘΓΩῺΒ (0 6 ὨΘΟΘΒΒΑΣῪ 610 ἴο δ Ὁ] 8 6 οΟὨ- 
δ ἀογαιϊουϑ ΜὨϊΟὮ ταδῪ 6] ἴο οδδὲ 8 βίσζοῃ ρον ᾿ἰἱσῃς ὁπ [86 τοδυ] οὗ ἰμ6 ῥχθ- 
οεαϊηρ ἀἰδουδβείοι. 

Τρδὲ ἐμ6 Ογτοροάϊδ 15 ἃ πβόγὸ απὰ δἰπιρίε λἱδίοτίοαὶ παγταίἴυε ἴῃ 4}} ᾿ξ ρασὶ 
δῃιὰ Ἐροοϊβοδίδοιδ, Ω0 ἰῃ οὶ! σϑοῦ οὐ 68] σοδθὺ σδῃ ἔοσ ἃ πιοιηθηΐ Ὀ6]16Υ6. 
Τμδὶ Χοποόρδοῦ μδὰ ἃ ροἰἰοο-αἱαἀαοίὶς οὐ θεοὶ ἰὰ νον, πα δ6 τοί [μα ὈοοϊΚ 
᾿π φυσδβίίοη, οδηποῦ 6 ΓΟΔΒΟΠΔΌΪ ἀσηϊοὰ. ΤῸ ἐμὲὶθ δῃ ἃ, γ ΣῪ τησοἢ, ΠΑ ουθα 
ξυροῦ, οὗ Ἠλπδὶ ᾿0 ΒΆγ8 ἰ8 ἀἰγθοίθβα. Ηθ τθοδηΐ ἰο ἰθδοῖ γιογὲ ΠΟῪ ἰο Ὀ6 ροοά, 
πίὶδο, δῆ Ὀγᾶυθ. Βιυιῖὶ ΒΟῪ οδπιο Π6, δὶ ἃ ροσοὰ σβϑη ὅσϑθοθ γγ1χδ8 8.}}} β)]οὰ 
πῖϊο [116 ταοδὲ ὈΙΟΓ γοαιἰδοθηςθδβ οὗ Ροσεὶδ δηὰ οΥ θη ἰδ] Ἰ ν ΔΔΊΟΏ 8, ἰὼ Οἤοοβο 
ἴδ6 ἀετο οὗ δἰ ποιεῖς ἔτοιωι (μδὲ ἔθϑασϑὰ διὰ μδιοὰ οουπίσγ ἢ ΤῊϊ8 οδὴ ὃΘ 
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ῬΟΔΕΟΏΔΌΪΥ δοοουηίδα ον οἢ πὸ οδοσς βτοιπᾶ, ἐδ ἰμδὲ Ογγυδ τδὲ δ ϑῃςν- 
ποῦ σμδυδοίου, δὰ ἱπάθϑα αὶ υϑὺγ αἰ δυθηῦ τὴ ἔγομι ὲπὶ ᾿Βοδϑα μοτίϊταὶς 
18 δἰκοίοβοα ὈὉγ Ἡοτγοδοῖυς δυὰ Οὐἰθεῖὶδθδ. Χϑδβοόρδου δαὰ δῖ δοοοῦπί, ἀσαδ» 
1ο65, ἕγου ΟΥγαβ [86 γουήρον, τὶ ποτα Ὦ6 γῶδ πα ἰδ, οὐ ἔγοαι οἔδθεα ἰῃ 
Αἷδ Ασα ; δὰ ἈΘ 888 ρίνθῃ ὕ8 {μ6 Ῥογδίαη δΌΓΥ τοϑρθαῦηρ μὲ ὥγεὶ Ογτυε. 
Ἡοτοάοίυπ, (Ὑο ἀρρϑδγθ ΠθυΘΡ ἴο αν Ὀ608 ἰῃ Ῥογεὶδ, δ00 ΒΙυπ, ΗἩδγοῦ. δὰ 
Οἴεβ. Ρ. 68 566.}, 88 ρίνθῃ ὑϑ ὑμ6 Μοάϊδῃ βίοσῃ ; διμὰ Οἰδεῖδε ἴοοκ [ιῖϑ δο- 
οουηῖ, 88 Βα [6118 υ6, ἔγοιι (86 βασιλικαὶ διφϑέραι... κατά τινα γόμον συν- 
τεταγμέναι (Ὠϊοά. 8ι1.. Π. 82), 1. 6. ἐλ6 γεφαὶ λἰείοτίδε οοπιροδεα ἐπ α δἰπά οὗ 
"δαβΏΓ 6, ΟΥ, ἴῃ οἶμον πογάβ, ὑπὸ Βοοῖ οἵ Κίηφδε ροοίϊςδ}}γ πεϊτίθη ; κὸ {86 
δλαὰ Ναπιεὴ οὗ ΕἸτάυδὶ ἴῃ ἴ86 τιοράθτγη Ῥογϑίδῃ, δὲο ἢ 'α ργοίδεθα!υ ἰδκϑα 
ἤγοσι {86 ρυδὶὶς τϑοογὰδ; 806 Β]υγι, ΗἩθγοὰ. υπὰ Οἰὐδαὶδϑ. δ. 130 βοη., δηὰ 
Μαϊοοϊπι᾿ 5 βικοίοϊιθ οἵ Ῥογοίδ, εἴδρ. ΧΙ], ὙΒοίδον ἰδὲ Αὐησ.δοος οἵ Οἱο- 
δἰῶὼδ Δ Ῥοσδίδῃ οὐ Μοαϊίϊδῃ, ποῖρῶὶ Ὀ6 ἀοαπνίοαά. Βυὶ Ὀ6 ἴδμδὶ δὲ Σὲ πηδΔΥ, 
Χοποόρβοα, νεῖ δἰ6 πἶοο ἀἰδοοσημθηῖΐ δηὰ ἰδδίθ, οδδιηοί 6 δυρροδϑὰ ἴο βαυῦθ 
σοϑθὴ ἃ ἔθτο ποδα σμδγδοίοσ ΜΔ ἰὴ ὑδὰ οὐον δοὺς ἴ86 Οἀτϑοῖίκβ; δὰ 
δυαοῖι ταὰσδῦ αν Ὀθθη ἴῃ 6886, ὑγουϊϑὰ ἴδ Ουὑϑοῖκβ σϑθσαὶν γᾶν οσο- 
ἄδησο ἰὸ ἴθ δοοουῃὰ οἵ Ηοτγοδοίυβ δηὰ Οὐδδῖδθ. Τὰ ὙΘΓῪ ἔδβοὲ οὔ δὲς 
ταδὶ ρ' δυο ἢ ἃ δβοϊθοϊΐου, βῇουβ ἐμαὶ ἀϊθογσθηὶ υἱονσ νασῸ ουσγοῶξ δσποῦᾷ 
ιἷϑ σου ΒΊΥΥΓΘῺ ; δηά δἱ δ᾽] ονθῃῖ νὸ πον ἐμδὶ (86 ογϑάϊὶ οὔ Οἰδδῖδϑ τῦϑϑ 
ΨΟΙΥ ἰον διῳοηρ ἴδθαι. 

Τμδὶ Χοδόρδου, ἱπ Ρατγβαϊ οὗ δἰ σρθοίαὶ οδ᾽ϑθεῖ, δα ἔπγονση δσουπὰ [86 
τοδῖη ἤρυτοβ οὗ 815 ρίοἴυγθ ἃ ρτϑδὲὶ υδυιϑίυ οὗ ἀγαρόσγ, Ἡδέςΐ ἰ8 τρϑσοὶγ δοοί- 
ἀρηίαὶ, οὗ σϑῖιου, το ἰδ (6 Ῥτοάμοῦοη ΣαΘΡΟΪγ οὗ δἰ6 στὴ ἱπυθηᾶνο διμὲ 
Ἰαχυτίδης ἱπλαρίπϑοῃ, ἔβοτο οδπθοὶ Ὀ6 8 διδον οὗ ἀουῦ. ὙΤἘμὸ Ῥοοζΐ ἱφ 
Ἀ]1οἀ πτῖτ οοπνογβδίίοηβ, μβασδῆσυθδ, οΘοιαταυ πὶ οδίίουδ Ὀγ ἰοίίδν οὐ τοδι ἀδίο, 
δηὰ (86 :Κ. Ιπαθοά ἴδ686 πιδῖίκα ἃ ἰδῖρο ρδιί οἵ ἱ, διὰ οοῃδϊυϊε ὮΚΥ ἔδσ 
ἴδ6 πιοδὲ ἐπθγοδδπρ δηὰ ᾿μδισυοῦνο ρογομα οὗ ἴ86 πνοσῖκ. ἯΒο πουϊὰ 
ἐδῖηκ, ἴον δ τωοπιθῃῖ, οὗ ρἰνίηρ λέξιογίσαὶ γεαϊδίῳ ἴο 41} ἰδοϑὸ ἢ ϑοιιθ δρο- 
᾿πορτηδ, τὶ ΟΥ͂ ΟΥ 86 ΒδυΪΏρΒ, δἰ Κρ τοραγίθοβ, δὰ ἴΔ6 |1κο, υϑαϊοα 
ΤΏΔΥ ἴῃ ἴδοῦ βαᾶνθ ῥγεβοσυϑα; (ῸΓ (815 18 ὑβυδὶ ἴῃ σϑδρϑοῖ (ο ἀϊδάπσυϊεμοα 
ΔΘ δἷνον {μοὶν ἀθδαίμβ. ΑἹ] ἐμαὶ 8115 ζὉ. τϑιλασκ ἰῃ σοδρϑοῖ ἴο τιδέξοσ οὗ 
(15 δογὶ ἱβ, ὑπδὶ Χοπορίοι 885 πιδἰηἰδίηϑαὰ αὶ ψομά θυ} σοπδίδίθπου δηὰ 
ΔΡΡΙοΟρτ  δίθ 988 ἱῃ δὶ] {μπ686, τῇ τοδρϑοῖ ἴο (86 Ῥϑύϑοῃδ ίο σβοῦῦ ἔμ Ὺ ὃθ- 
ἰοηζ. ἢ ὨΔΥΓΒΩΥΘΒ, ΤΠΟΓΘΟΥΘΥ, 88 ἰδμαὶ οὐἠ ΑὈγδάδίδβ, Ῥαϑπέδθδα, δοὰ 
Ατδϑροϑ (40. Υ1.), Ββανθ υπαυθδομδοϊν γοοοϊνοὰ ταῦσο οἵ ἐμοῖς οοδίαπιθ 
ἔγοιι 6 Οτγθοΐδη δγίϊϑῦ. ϑ.Ὁἢ ᾿ηο ἀθη5, αἶϑο, 85 ἔμοδθ ἰῃ τϑϑρθοὶ ἰὸ 60- 
ὮὈΣγΑ8 δπὰ (δάβδῖβα, μβανθ Ὀθϑθὴ πιου]ἀθα Ὀγ ὶβ β Ὁ] μαπὰ. Βυὶ μον δ]]} 
«ὲθ οδῃ ῥγουθ οὐ θύθῃ σϑηαθῦ ἰῦ ργΟῦΌΔΌΪ6, ἐμδὲ (86 φυδοίαπέξαὶ ρασὶ οὗ δυοὰ 
ὨΘΙΓΔΙΪΟΏΒ 15 ποῦ πηδίζονῦ οἵ ἔδοῖ, 1 πὶ ποὶ δ0ὺ]9 ἴο δ06δ. Ο6 κίηρίο ᾳυοβῦοα 
που]ὰ δϑϑιὰ ἴο ρίδοθϑ ἴμ686 δηὰ ἰδὸ |ἰκ6 τηδίζογ οἱ {Ππϑὲῦ ῬΤΌροΣ Ὀαδὶθ; διὰ ἐδὶ9 
6: δυο υποὶ Ηογοὐοίυδ, Τυοσγάϊάθ8, [ῖνγ, ΠΑΥῪ 81} δηοϊθος Ηἰδιοσίδηρ, ἰΏ- 
ἰσοἀυοσοὰ δρθϑοδοβ δῃηὰ οομνουβδοηδ ΘΥΘΥΥ 6 ΓΟ, δὰ ἐὼ ᾿ἰκ6 ἸΩΔΙΗΠΘΓ ὃ 
Ηδνο ἴ86Υ ποῦ δάογχεθϑά, ἸὩΟΓῸ Οὐ 1688 δΔοοουαηρ (0 ὑποὶν δοϊλεῖγ, {μ6 δοοουη 
(ΠΟΥ ρῖνο οὗ ἰηἰογοδύίηρ ὁσουττθηοοβ Απὰ δΓῸ 8}} 8666 ὙτΘΙΒ ποία 
ΏΟΓΟ ἔμ ΤΌΠΙΔΠΟΟΓΒ, ἩΐΟδ6 ιἰοίογοδὶ οτϑάϊο Βα πὸ ροοὰ Τυυπάδιίου ὃ 
Το ἀποδύοι, οοπῃδίἀογοὰ ἴῃ 8}} 115 Ὀοδείηρσε, που]Ἱὰ βϑαδὰ ἰο βοί]θ [89 σϑῃθ- 
ῬΑ δοοουηῃῖὶ οὗὨ [158 τηδίον, Οἡ 8 8916 (μδὶ οδηηοὶ τὸ Ὀ6 5ἰιδίκθῃ. 

1η πιοάθγῃ {ἴπ|68, ἨΘ ΤΟ Ρα ἰΐ 85 ἃ οδρί (δὶ ἀϑέδοϊ ἴῃ ἃ σοπιδδοθ, Ὀζοῖδβαδϑδ- 
Ἰπρ ἴο Β6 ἀὐφογίοαί, 1 ̓ξ ἀθρατίδ πίον ἔγουι ἐμ6 ἐσαϊι, δηὰ ἱβαθοὰ ὀνϑα 
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λὲ ἀοο5 ποῖ κϑορ δοπιϑηαί οἴοδαὶν ἴο εἰδίοτϊοδὶ νου γ. ὙὍ6 δἰϊονν 81} βοββ: 0 ]6 
δΌΟΡΘ ἴον ἴ86 τυῖτου ἴο Ἰηάυΐρσο δὶ5 ἀθδοσρενο ΡΟΎΘΤΘ, 'ἰπ ἴδ ἀδνοϊορπιοπὲ 
οὔ ομιδυδοίογ, 8δ5 ἴο ΤΩ ΪΏΟΥ οἰσουμπηίδηοοβθ. Βυΐῖ πὸ ἀο ποῖ ποῖ Α]ονν δἴπι ἴο 
Τοργεδοηῖ ἴο 5 ἴδ6 ροδοοία! δηὰ οὗ ἃ μηδ, δὺ δἷ9 ὁ δοῖωθ, Ὑδ8Ὸ ἀϊθἃ ΟἿ 
ιδο Ὀδιεο δο]ὰ 'π οοηδοαυθῃςθ οὗἨ δρρτθββίοηβ ὉΡΟῚ δἷβ πο ρα θοσθ. [ἢ δῃ- 
εἰδηὲ ἐἰπιο5, 8 ρίδη οὗ σοΐμπδῆςθ ἩΔΙΟΝ ἰ6 ᾿Βμγουρδουϊ ἃ πιοτὸ οἰ Βρυηρ οὗ δ86- 
ὥου, 5 ποὶ ἴο Ὁθ ουπά. ΤΙ ΧΟΠορΒοΩ Ὑγοῦθ βυςἢ ἃ Ὀοοΐκ, Β6 δηϊ οἰραϊοὰ 
ἴδ6 πδίσγαὶ οουτγεθ οὗ (πίηρβ, ὈὉΥ πιοσγὸ ἴμδῃ ἃ (δουδαπὰ γοδῦβ. “ΤΠ δηοίθηϊ 
Οτϑεῖκ μἰδίον! Δῃ8,"" 5478 ἃ γϑοοθηὶ δῃα ὙΟΣῪ δαρδοῖουβ οτὶ ς (ΒΙυπ1). “Ἔα υθα 
ποτα ΠΟΥ οδοοδο, ἰκο Χοηορθου ἱπ δὶ6 Ογτορθοάϊα, ἴο ἱπάυϊρα ἰμοὶν ἴη- 
ὙδΏ νυ ΓΒΠΟΥ, αἰδοῖ ὑμοπιβοῖνοβ, 1 ρο3510]6, ἴο βοπλθ ιἰϑέου δὶ Ὡδυγδ οι τ 
(Βοτγοὰ. υπὰ Οἰδα. 5. 116). Τρθ τιον δά νον [0 8 βίρῃδὶ) ᾿πβίδῃςσθ οὗ (818 
ἴω Χοροόρδοῦ πἰωϑ6} . [π᾿ Ογτορ. [ἱὉ. 111., 186 δυΐδον ἰηἰτοάυσοβ ἃ ποίδὈ]θ 
βίου οἵ ΤΊσταποδ, (6 ὑτίῃςθ οὗ Αττηθηΐδ, 8 ομαγϑοῖον ὈΏΚΠΟΥΤΩ ἴο 81} ΟἿΟΣ 
τοὶ ττῖθογϑ: ΟΥἨ σΟυΓδ6 ΟἿΘ δὶ ἴ86 ππηϑηϊοη οὗἨ Ἡΐοϑ6 Ὥδιηθ δοίη γϑοθῆΐ 
οσίεεα ὀχοϊδίηι : οπιαποε! Ὑοἱ Μοδβϑβ οὗ Οβογϑηα (1. 28), βᾶγ8 “ {μδὺ (δἷδ 
δδῖὴθ Τίρτδαπο οχο] θὰ 4} [π6 κἰησβ οὗ Αὐπιθηΐα ἰῃ ὈΥΔΥΘΓΥ δηὰ πη ἰη16]}1- 
ξοηςθ ;" ἴο γον Β6 δ ἀβ ἃ δσορίουβ γϑοι δίοη οὗ ἢἷ5 υἱγίι689 δηὰ δἰ8 ἀθθάδ. 
Μυεὶ πὸ ποῖ οοποϊαάο, ἴμθη, ἔπ δὺ ΧΘΠορδοπ, οἡ 8 τηϑγοῖ ἰπτουρῇ Αττὴθ- 
ὨΐΔ δἱ ἴα Βοδά οἵ ἴ8ο Τοῦ Τδουδδηὰ, οοἸ]οο ρα [ἢ ἔδείβ γτοβρϑοῖην ΤΊζγδμθΒ 
ἔσουσι οἰά δοῆρϑβ, 0611 45, δηὰ (8168: [86 ὙΘΥῪ βουγοθδ ἔγοπη ὙΔΙΟ ἢ Μοβοβ οὗ 
Οδοσγϑῆθ ἄγον κἰ8 ον ου ἢ Απὰ ΤΔΥ ΜΘ ποί --- ΟΥ ΤΒΙΒΘΓ, τυδῦ 
οὶ --- ΣΟΔΕΟΠΔΌΪ σοοποϊυάθ, ἐπδὶ Χοπορδοη οὐδ ηδα δἷ5 νἱοτα οὐὁ Ογγὺδ ἴῃ 
εἰκὸ ΠὩΒΠΉΠΟΥ διιοηρ ἰδ ῬοΥδίδΔῺΒ ὃ 

Τοδὲ {815 δυϊμον μδ5 μοίὰ {πΠ6 Τοὶηβ οὗἨ ἢὶ5 Ὠἰδίογίοδϊ Μυδὸ Ἰοοδβοῖῃ, δὰ 
ῬΌΓΡΟΘΟΙΥ οπ θα δοσιθ οἵ ἴδ6 υδυ δὶ δοσοιιρδηϊπηθη!δ οὗ δἰ δίογυ, δἱ ᾿ϑαϑὺ οὗ 
βουσὶ ΒίδίΟΥΥ δΆ ὸ ττὶ [68 ἴῃ ἢἷ5 Απδρδϑῖδ δηὰ Ηθ]]θηῖο8, 8 οἷδίπ ἴὸ ΘΥΘΙῪ 
Οὐφοσνίηςρ τοδύθσ, ΕῸΥ οχϑρίθ; ἐπι δπὰ ρμίασθ τϑοϑῖνα σοι ρδγδίν 0 ]Υ 
ΤΟΙ [1116 δἰζξοπῦοι ἔγουι εἰ. [0 τουδὶ Ὀ6 γοιμοι ογοά, Βοτθυον, ἰδὲ τ ΒΘῺ 
δα ντοῦθ, ἴθ γῸ γ88, 88 χϑί, 80 ἤχϑα οσβ. ὅ0 δρδίῃ, ἰῃ [80 οἱοβὶηρ ρϑτγὶ οὗ 
δε ποτὰ ({Υ111. 6), ἃ εἴη ρδγδβγδρὴ ἱβ δἰ] ("δὶ Χοηοόρδβοη Ὀοδβίονγβ οἱ 
Ογτυδ᾽ εοπαυοδὲ οὗ Ἐμγρὺ δηὰ 81} ἴ86 ποῖα ογίηρ Ἄοουῃίτ68. ΗἸ8 ποσκ 
Ὅὑ)͵αο ἀοηο, πῦδη 6 δὰ ϑϑδιθα ᾿ἷὶβ θῦγο οὐ ἴδ ἰἤσοηο οὗὨ 411] ΠΟΥ δοᾶ 
το ]6 Αδἷδ, νος Β μο δὰ δοαυϊγοὰ ὉΥ ἴδ86 ἀἰδρὶ δ οἵὨ μὲ8 δ.1}}, ἢ18. ὈΓΔΥΘΥΥ;, 
διὰ ᾿ἷθ ΡΟΉΘΓ. 
Βαϊ τὸ ἀτδνν [86 σοποϊυδίοῃ ἤγουν 41} ἰδιῖ8, (μὴ Οψαζαγόδ, ὙἩὯΟ το ρ]ο8 

ψὑῖὰ 186 πβοὶο πόοσκ ἔγοπι Ὀορπηϊηρ ἴο οῃά, 15 ἃ τῇοσα ἥριηοηϊ οὗἨ Χρδο- 
Ῥδοῃ Β ἱπιδρί ΔΕ .), Β6 6 8 ὙΘΙῪ δίσδηρο, δηα, 171 ΤΩΔῪ ΒΔῪ ἰΐ, ΥΟΣῪ ὑπουϊ- 
ἐ«ὲ.. Ὑγμδῖ ρυτροδβοβδ οὔ βοϊϊοι. μ] ἢ 186 πτὶϊον μδὰ ἴῃ νον, ἀοθβ Ογαχαγθῦ 
δόποῦ ἰοἡ Ηθ βοῦνθβ 0 βοοα ρύγροδο, ΟἰἴδμοΣ οὗ σοπίγαδί οΥ οὗ ἐχαπιρίε; 
οὐ ἰἔ βοῦβογυϊθηῦ ἴο οἰΐμιϑν ῬΌΓΡΟΘΘ 1Ὁ 15 ΟὨΪΥ ἰῃ δ δ 'βιΐ ἄοζτθα ἰο ἐμαὶ οὗ 
οοοίταεῖ. Ηο ἰδ δὴ ἱπείψηϊβοδηῖ ομδγϑοῦον δὲ (6 πιοοὶ, Ῥουϊὰ ΧοπορθομΒ 
ξοπὶυ δυο ογοδιϑὰ βυςῖ 8 (ἈΠογἋδοῖοῦ δα {814 16 ὃ [Ι͂η [δοῖ, Σ ἢ6 15 γ6]}γ 8ηγ- 
ἰδῆς, Βο ἰ5 ἃ κίπὰ οὗ πιαγ-»ίοὶ οἵ (6 ποῦκ --- ἃ ρυρροῖ χαυά!]γ ἀγοβδβοά, Ὀαὶ 
δδγὶῃρ ποι ηᾳ, δα ἀοίηρς ποϊδίηρ, ὕο [116 τλδῖη ῬΌΓΡΟΔΟ οὗ ἔδο υγὶῖοσυ. ΤῈθ 
δάἀνοοσαῖοθο οὗἨ ρυγθ Γοϊχδηοθ ἴθ ΓΘ δϑθηὶ ἴο Ὀ6 ποηρίυδ᾽ ἃ ὈΥ 186 ῥγίηοὶρ] 65 οὗ 
αεεἰλείεσε. ΧΘΌΟΡΒΟη Ἧ88 ΟΠ6 οὗ ἴδιο ἰδδῇ τηϑὴ ἴο οἴθπα ἰπ ὑπ15 ρδυιουϊδν : 
δηὰ Ογαχϑγοβ τηυδὲ οἰζδποσ Βάνθ θθθ ὈΘΕΟΓ ΟΥ ΤΟΥΒΟ, ἢ ἢ6 ἨΔ8 8 ΓΔ 
οὗ Χοθορβοῦ᾿ ἤδηογ. Ομ δοπο ἴα ἃ αυοδιίοη, Ἡδϊοῖ 186 δἀνοςδῖθα οὗ θῃ- 
ἔσο Μοίδοπ ἴῃ ΣΧΟΒΟΡΒΟΩ Βανθ ΠΟΥΘΣ γοῖ δηϑιυγογοὰ, ἰῃ τοδρϑοὺ ἴο ΟὙΥ̓ΧΘΓΟΒ. 



1δ4 ἙΣχουπδῦβ οΝ ΟἨΑΡ. Υ͂. 

1 μδνθ ἃ ἀθθρ διὰ δυϊάϊηρ ἱπιργοβδίοη ἔγοαι ἰδ6 γοδϊηρ οἵ; Χϑωορδου, 
ἐδαὶ 186 ομδγδοῖου ἴῃ αυθδοη νγὰ8 Τογοθα ἀροῦ δἰ ὈΥ ἰδίοσιοδὶ ἔδεοῖ, ὑσϑ- 
δοτνϑὰ ἴῃ δοηββ, γϑοογάβ, δηὰ ἰγβάϊ θη ; δπὰ (δαὶ οἴδοῦ δα βυοῖ ἃ οἰμβδιδο- 
(0. που]ὰ ὕθνοσ δαᾶνθ τοδὰθ 19 δρρθδσγϑδῆσα ἰῇ ἴδ Ογγορθᾶϊδ. Αὐ δὲ 
ὙΟΥῪ Ουϊϑοῦ οὗ 86 ποτῖκ (1. 1. 6) ΒΘ διδίεβ, δίνουν ἀγαπίηρ βοῖλθ ββηθσαὶ ουἱ- 
1ΐπι68 οὗὨ μἰθ Βοτο, ἴπδῇ Β6 μεὰ ν»ιαάδ ἱηφωῖγν τοδβρϑοίην ἰδ Ὀἰγίι, ἀϊσροκίίοι, 
οἀυοσαίίου, διὰ δεῖ οἵ βονογηΐηβ. Ηδ ἰδθη δα άβ : “ λαίευεν 1 λανα ἰφατηφάϊ, 
ΟΥ ἰλίπξ 1 Κποιο, σοποεγηῖηρ λίπ, 1 «λαϊΐ ἐπάδαυον ἰο γεϊαίε." πὰ Υ1Π], δ. 
28, Βα σοΐωυϊοβ ἴβοδθο λογοποιοί, νγχίιο δββοσΐ (δὲ Ογαχδγοῖ ζῶν δὶ5 δίδέεν ἴο 
Ογτυδ 88 ἃ πν|ΐδ, βιγθηυουδὶν παιδί ηἰδιηἰηρ δαὶ 10 νγῶβ ἷἰ5 ἀαισλίεγ. ϑοὶ 
Ῥδδεδρθδ βίον, ὑμδὲ, 88 ἰο λέδιογίοαϊ οὁσουγγέησεςβ, ὯΘ ταοδδῦ ἰὸ Κοθρ υιτδσ 

ἴ56 Ὀουπάδ οὗ ἃ παγγαίον, ἀρὰ τοὶ ἴο τοδῶὶ δὲ ἰδῦρθ ὙΠῚ 8 ὨΊΘΙΘ ΤΟΣΏΒΏΘΟΣ. 
Αἀὰ ἰο 8] εμιὲ8, (86 επτο ἔγθοάοαι οὗ 1886 σοὶ ποσὶ τοι δὶ} ὑπαὶ 15 τογ- 
[δο, ἀπὰ εἐχίγανασδηΐ, δε ὰ ἱποσθάϊοϊο; δ εἰγουτηδίδηςο ἩΔΙΟὮ θροδκ5 ἰοσάϊγ 
86 Ὁ ᾿ΐα μιβίογιοδὶ ομβασβοίβσ. Οουϊὰ ἃ ρυγθ ποσὶ οὔ τοϊγδησθ, Οὐ ΟἿ 6 δοῖι- 
Ῥοδοϑὰ ἔγοπι {Ὁ 0168, αν πρὶ] δεβυπιθα δυο ἢ 8 ομβδσδοίου ἢ 

Ταὶδ Ἰαδὺ βυρρθβίίου Οὔ ἐρι68 π26, ἴὉΥ ἃ τπιοπιθηΐ, ἴο δἰ ἰο [89 σβαγδοῖος- 
λαίϊοβ οὐ ἴμοβϑθ, γῇο διὸ δρρϑδὶϑὰ ἴο δ8 ῬΊΌΡΟΣ ὀίδίογίαηϑ οὗ [Π6 σοῖζτι οἵ 
Ογγυβ, δῃὰ ἢ ο80 δοοουης 18 γϑοοϊνοὰ ὈΥ οὐλςθ ᾿ἰκ [ϑηρογίο, 88 δ]ιο- 
ΟΙΒΟΣ πΟΡΙΔΥ οὗἨ πόσο Ἵσϑάϊ ἐμδη ὑπαὶ οὗ Χοπορβοῦ. Α οδηάϊὰ πδη, πὸ}] 
γοχβοὰ ἴῃ πιδίΐου οὗ δι αυϊγ, σδη ποῖ ροβδί Ὁ] γοδὰ [86 πασσϑοη οὗ Ηοσο- 
ἀοίυ5, τιϊμουξΐ δὴ ἰηϑποῦνο οοηνϊοίοη οὗἁὨ 1158 χαγιπὶς παίυσγο ὙΠ ποὶθ 
ἔθθοῦ οὗὨ {16 Βίογγ δῦουϊ δὶ ὈΣγῚ δηὰ πλλυνο! ]ουβ οβδοαρθ ἔγοτῃ ἀδαι ; οὗ 
Ἡδγράᾶρυβ, δὰ ἰδ6 δδρβοτγά, δβῃὰ (86 Τἀνεείεαη ἴδαδι ργορδυϑα ἴοσ ἔπ ἔοις- 
ΣΌΘΥ ὉΥ Αδίγαροβ; δῃὰ δον 8}} {818, 186 οοπάαυοάηρ οὗ [86 δίτω δρϑὶπεὶ 
Ογσιβ σομπιη θα ἴο ὑδ18 δαπῆθ Ηδγρδρυβδ; ἀγὸ (00 βρϑαῖκς στ Ὑ γίησα, ἰὴ 

- Ἐπ. 1. Ρ. 548) ποῖ ΟὨΪΥ Ῥαγαάοζα, Ὀυὶ παραδοξότατα οἰππία. 80 ἐ!6 πβοὶο 
γον οι Ἡοτοάοίυδ ἴλκθα οἵ ἴ86 Ῥοσβίδη ρονϑυὺυ δηὰ ἀοδϊα ου οὗ 4}} 
ἐμαὺ ὈΘΙοΩσΒ ἴο ψθϑ] ἢ δηὰ ἸυχυνΥ δηὰ εἰν ζαίίου, Ὀδέοσο δον δυνά ποά 
Οτοόθδιβ διὰ ἰδ6 1, γάϊδηβ, ἰδ οπἰγοὶν ἱποοῃδίδίθης τ [ἷδ οἴδον σταργϑδθη- 
ἰδίου, ΥἱΖ., ἰδαὺ [ΠῸῪ ἬΟΥΘ αἰγοδὰγν πιδβίοσβ οἵ Μοάϊβ πβθη {Π6} δπραρεά 
ἦπι {818 θχροαϊμίοῃ, ἰὰ ὙΒοΝ ΟΟΙΠΙΓΥ τγ8δ στοαὶ δϑθίπθηοθ διὰ βρεπάος. 
1,αϑὶ οὗ ΑἸ}, (86 ἤπδὶ αἰΐδεὶς οὗ ὕγγυδ οὐ ἴ:6 ϑεγίδίδη ΜαἼβαροίδα, ἴ86 τωδΏ- 
Β6Υ ἴῃ ἩΠΙΘΙ 1 τᾶς οομἀυοίοά, διὰ ραΓ ου]ΑΥΪγ 186 νἹο]οηὶ ἀοδι οὗ ὕγτγυς, 
δῃὰ [86 ὈΔΥΡΑΓΟΙΒ πΔΏΩΘΥ ἰῃ ἩΒΙΟἢ ΒΒ σΟΥρΡ86 ψδ5 ἰγθαίθα Ὁγ ἴ86 δογιβίδη 
4υθθη Τοχαυσίβ, ΓΘ ποῦ ΟὨ]Ὺ ἴῃ {Ποπιβοῖνυθα αἰ ἱοροῖδοῦ ἱπρσοθδῦϊο, Ὀὰὶ (ΒΟΥ 
ΑΓῸ Του γδαϊοίδα Ὁγ (δ6 ἔδοί, (πῇ Ογτυδ᾽ τουδὶ προῦο ἀδροϑὶ θὰ ἐπ Ὠὲδ πιὸ }ϊ 
Κηόπ ἰοαιῦ δὲ Ῥαδαγραῦδο, δὰ ἐουπὰ ἴδβοσθ Ὀγ Αὐὶδίοθυ]ς, 8δβὃὰὲ οδῆσον οὗ 
ΑἸαχδηάον [86 ατοδῖ, ἀορυθδεεοὰ ἰο δχδονΐηθ ἱπίο ἰδ δἰϊορθὰ χοῦ ΣῪ οὗ 
ἴ[δδὲ οωῦρ. ΤΡ ν ΑἸοχδπάδν δἰ πιθ6 1 σορδίγοὰ δηὰ ογάϑγεὰ βνογυηᾳ 

᾿ ἰο Ὀ6 τοδίογθα 8ἃδ8 δ δα ροβδίυϊθο. ΤὨΪθ βίογυ ἰ8 ἰοϊὰ ΟΥ̓ δίγαρο (ΧΙΥ.), ὉῪ 
Αὐσίδη (Εχροὰ. Αἰοχ. ΥἹ, 29), διὰ Ὀγ ῷ. Ουγίυβ 'ὰ δῖ 1Ἷ8 οἵ ΑἹοχδο- 
ον ; δηὰ ἴῃ αἹἱἱ, 15 8 οἰγουτηδίβη8}}γ τοϊδιθὰ, δὰ 186 υἱἱονγ δὲ υδυὲδηοθ 
Ὑἰ (Π6 δοοοιηῖ οὗ Ηθσχοάοίυδ 85 ἴο [86 ἀθδίὰ οὗ ὕγγτυ8. Αἢ οχρ οὶ δβίδίθ- 
ηδηῦ 18 τηδάο, (δῦ ἃ συδτὰ δηὰ ἰδρβ δηὰ βδουβοθβ μδὰ Ὀδθῃ σορυ δι 
Θδ δ εμθὰ ὑμοτὸ ουος δίῃοθ ἴ86 μηθ οὗ ΟδιβΌγϑοβ, ἐδ δοῦ δηὰ βποοαεδοσ 
οὗ Ογτνιε. Τδὶβ οἰγουπιδίδποθ, πη ογθου τ, ὕθδοβθ8 08 ΠΟῪ ἰο ἀΐβροβα οὗ ἐδ 
μαχγαίίΐοη οὗ ιοάοσυβ ϑδίου]υθ (11. 44), [δὴ ὕγσυθ νγ88 ἐδ ῬΓΘΟΠΟΙ ἴῃ 8 
Ὀδί16 ἀρεϊμδῦ [Π6 Α“παζοηδ, ἀπὰ Ὀγν (μοῖντ ΄υθθι οοπαθιηθα ἰο οτγυςοχ!οδ, 
ὉΥ ποσὰ 86 δοίδ!!}ν ροσιδηθα. (ὐὐοϑὶδὲ δδοίσῃβ ἰο ἣμὰ ἃ 61.}}} ἀἰβδτοηι 

ΡΣ 
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ἀοαῖδ. ὕγγυϑ μῖνοβ βϑεἶο ἰο ἐμ6 Ποσθίοϊ ; ἴα νουππάθα ὈΥ δὴ [πάΐ3η, (πο 
Τράξδος πετὸ δ }168 οὔ 86 Βορυϊοὶ) ; δὰ δ6 ἀΐθϑ ἴδο ἐμένα ἀδγ δϑδνναγά, 
Ῥοτγείοδ, 88. Οἰδεὶδβ δα άδ, ὑμδι "ἷβΒ ὈσὰῪ τᾶϑ βοπξ ἰο Ῥουδὶδ δὴὰ Ὀυτὶοα 
ἴδοτο ὈΥ δε γδ8ε85 ἷδ δου, 10. 89. [,ποΐϊδη (ἀ6 1,ΟΒρ86ν}5) πιαΐκοδ πὶ ᾿ἴγ 
βότο ἰμδῃ ἃ υπάτοα γϑατθ. Οἵ δὶΪ ({πδϑὸ δεοουῃίϑ, ΟΪγ ἰδδὶ οὗ (ἱοβίδβ ἰϑ γδ- 
ἐοιοΐδαδ]ο τὶ ἐμο ρδοα οὗ εἰν ἰοῦ, δὰ τ ἢ ὑ86 ἔδει [μδὲ ποῦ ΟὨ]Ὺ δ18 τοὶὶος 
πόσο ἡουβὰ ποτ ὉΥ Αἰθχαπᾶθσ, θυ αἷδο ἃ ἀϑδηΐί ἱπϑδοσιριίίϊοῃ ροὴ τδ6 
τοουσηοηΐ ἩΒΙΟΒ τοϊδίεὰ (0 π. Ὑ786 δδνα ἴβθη ο ομόοοϑα Ὀδῦνθει ἰἷμὶ 
δικὰ Χϑθοόρβου. 1660 ποῖ ΒΟῪ ΜῈ ΟΠ ἰιοϑιἐδίθ ὑ9 ρίνθ 90 ῥτγείδτοποο ἰο 
86 ἰαϊλοτ. [ἢ τὸ ΔΓῸ πιοί αρσαὶῃ τιϊῃ ἐν βδ᾽ υἰδέῖοα οὗ γτοίπαησε, ΜὮΥ 15 1 
ΒΟΥ τοῦτο ο ΧΟΡΟΣ ΡΌΤΡΟΘΘ, ἯΘ ΓΩΔῪ ΥΘΡΙΥ, ἴο 16Ὁ Ἠΐμα ἀΐδ ἴῃ Ρ6δ66, 
6ο ὃ Στορσοϑοῶξ Πἴπὶ 85 Δ}1}ῃρ ρἰοΟΥΙ ΟΥ ΒΥ οἱ ἐπὸ Βοϊὰ οὗ Ὀαἰ]6, πὶ ἀοθέθησθ 
οἵ ̓ ηῖδ ΘΟΌΌΤΕΥ --- 186 ὈΪΘ06 οἵ 41} οἴδοσβ, ὙβθΡο βοροθα οὗ ἐ86 Οτθοίϊδω βίδσηρ 
νἱοποὰ ἰὸ ἀἰο ἢ Νοοοῦ ἀϊοαὰ ᾿υδὲ ποτα, 5 ποῖ πῆθη, Βα τϑοὰ οἵ δ]] 
ει ρε ἰο ἀΐα, ἱ. 6. ἐῶ ὑΠ6 ΔΙΊΩΒ οὗὨ νἱοΐοτῃ ; δά νυἱοίοσγ, δοοοσάϊηρ ἰο Οἰεδϑίδθ, 
ψῶ8 οοπηοοϊθα τ ἴδ6 πουπὰ δὰ ἀοδίδ οὗὐ Ογγυδ, ἔοσ ἴ86 Πουῦὶοὶ τϑὲ 
ὙΠ ἃ εἰσπδὶ ἀοίοδι. : 

ΡΙαυἴδεον, Αὐἱδίοιϊθ, [υοἶαη, Αὐτίδη, ϑίσαθο, δηὰ οἴδμβοσα διποτρ (80 δι- 
οὐδηΐο, δοοῦδο Οἰδαῖαϑ ἰοῦ γ οὗ βαγταϊϊηρ δθυ]ουβ δηὰ ἱποσθα!Ὁ]6 βέοτῖθα. 
Ῥαγιδὶὶγ Ἡετοάοῖυβ αἰϑὸ [)838 ἃ βίιδῖο ἰῇ ἐμοῖσ οθθυγο. ΒΒ ΒΥ 85 ϑχδροϊποὰ 
ἐδνο δυδ᾽ϑοῖ δὲ θυ ἴὸ (6 ῬγοίδοΘ ἰο Ἀἷ9 ΟἸεείαδ. Ϊὲ που]ὰ Ὀθ οαὲ οὔ ρἶδοθ 
ἴο ρυτεῦο ἰδ Βοῖθ. Βῃ 1 ἸΠΔῪ δα {πὸ ἀ δ! θογαῖο Ἰυάφτηθαί οἵ ἴμθ Ὀεοὶ οὐϊ- 
ἴον ὑδοιὶι οἵ Ηοτοάοίυδ δηὰ Οἰδδβίδϑ τὸ 88 γοὶ δρροδαζοὰ, Ηθ ἰβ βρϑακίηρ 
οἵ ὁ ἀπἕἴοτοποο δοίπεθη (6 πδυσϑοηδ οὗ Οἰοδβὶδδ δηὰἃ Ἠογοὐοίυδ, τὸ- 
δϑρεοης (Π9 ἀοδὶὰ οὐ ΟΥστδ; δῃὰ δ 8878: " ὙἼδμαὶ 1 τοὺ θορίῃ πῖῦ (86 
βαιταοίίοῃ οἵ Ηοσγοάοίυβ, 1 Ἡ1| Θρθδὶκ ΟρθὩ]γ ταὶ 1 τὶ Κ. [10 '6 ποὶ τδηῦ- 
ἴα ἰὼ ἐγασίεαϊ ογπαπεέπὶ; δορὰ ἴῃ (δ τῶν Ἠογοάοίυβ [88 αὐογπεά ΟΒΟΣ 
ἰερ5 τουροοϊρ Ογτυδ, ὈΘδυ Υ ἰπιαρίποὰ δοοογάϊορ ἴο 186 ἸΟΥΥ οοῃ- 
οερῶοηϑ οὔ 86 ὅτεοζε ;Ὁ (ΒΕέδν 'π Οἴδα. Ρ. 11.) [1π ἐδπΐ8 Ἰυάρτηθπί, ΒΘ 588, 
Οδδπάδν δοοουάβ; δηὰ δ ἴμ6ῃ Δρρθαΐβ ἴο ἴδ ὑοτ οὗἩἨ Ογτυβ δ Ῥαδαυραῦδθ 
8ε οοπέγαϊεϊληρ ΗἩεοτοὐοίυδ᾽ δοσουδὶ οὗὨἩ Ογτυδ᾽ ἀοδιίβ. 

1,οἱ ποὲ ἴδε τοδάϑυ βΒΌρροθο, ἐπὶ 1ἴ 18 ΤΥ ἀδδίχη ἰο ἀἰδϑογοάϊε οἰςδοσ Ηθσο- 
ἀοῖπε οὐ Οἰδδιδ8, ἩβαγῸ ἰΠῸΥ ρίνο ἔδει τι π μον ηοπ]οάρο, ον π μοῦ 
δα ἀοτινοα ἔγουι δυϊδβεηϊς δουτοθθ. Βυΐ τ λθη Ἡετοὐοίαδ τοϊδίοα [6 τπν- 
ἐἀλίο δδὰ ἐδο ππαγυεϊΐους, (οι 8 ποὺ ΥΟΤΥ πηροαυθηῦ), δ ὨΘΑΥΪΥ Αἰνγανθ 
Δεἰϊο υδ δὲ5 δουγοθδ, (88 8δ6 ἀο68 ἱῃ (δ 8 ο858 οὗἩἨ Ογταδ), δηὰ οοηϊθηΐδ δἰπιβο 
στ ἐπο οἶδοοῦ ΟὗἉ ΤΏΘ ΓΟ Τορογθηρ τὰῶδὲ 159 τοϊὰ τη. ΤῊΪ8 15 Βομοδὶ δῃὰ 
ΒρυΖ  ; πο δου ἃ 1 δογυρὶ6 ὑο δβδῖζστι ἴ0 εἷτπὶ ἃ Ομδυβδοῖο ΟΟσ  ϑροθπαϊηρ 
το ἰδεϑα αυ86}1}|68. Οἰδδβὶδδ, Βουουθῦ, 65 1655 ΒΟΤΌΡΙο 5, δηὰ οἴἶδῃ [6118 5ἴο» 
τῖοβ Ὑδιο ἢ 6 ΘΧρΘοῖδ ΜΠ] ΒΌΓρτῖδα [86 τοδάθυ, θχοὶῖϊο ἢἰ9 ποῃάθν, δῃὰ Β6υῪ9 
᾽ο οπἰογίδιη δὲ. ΤΠ ΠΙΟΏΒΕΓΟΒΙῪ οὗὨ τδηγ οὗ 15 βἰαϊδιηθῃηί σοβρϑοῖην 
ἴ).6 Αδαεγσίδῃ ϑδϑιηι γῆ, δ ἃ ΘΟΠΟΟΥΠΙΏΡ ΤΥ {πὶ ηρΒ (δαὶ 6 ΒΑῊῪ ἴῃ Ιηἀϊδ, 
ΒΟ ΟΒο σδη ζδιὶ ἰο ποῖξσϑ Ἧᾶδὸ τοδὰβδ δϊπὶ οὔ} 4}}γ. 
Νο Οτγθείΐδη ἴδ0]6 οἵ (86 οτίχιη οὐ Μίῃοσγυα οὐ οὗ δηυδ δ 0 85865 ἢΐδ [16- 

ποῦς δοοουπῖ οὗ βου γϑϑνδ, 85 σοϊδίθα ἴῃ 1)οὰ. 8ίο. 11, 4. ὙΒΘη Νίηυς 
ἄϊος, ϑϑπι δῆ, 85 μ6 [6118 8, Ἔγθοῖθα ἃ τηοῃυσηθηῖΐ ἴο 8 ΤΩΘΙΏΟΤΥ ὨΪη6 

δἰδάϊα ἴῃ Βαϊ χιὶ [5 1 51}16]; ἩδΙο, Ὦθ Δδϑοσῖθ, Ὑγ85 51}}} δίδπάϊηρ, (ΥἱΖ. 
ἩΔΘῺ δθ ΣΟΙ), 80 ἰοπρ δον (8ὸ ἀθδίσυοϊίου οἵ Νίπουο. Τλὶ5 838π|6 86- 
ταϊγδυηῖϑ, τογοονοσ, Ὀ01}15 ΒΩΌγ]ΟΩ, τῖτ δἰΧΟΥ τα}]68 οὐ νὦ}} αγτουπὰ 1ὑ 800 
ἴδοι δἰσα, ἰἢ ομδ γϑᾶσ. Ῥ ΠΟ; 88:6 τιλῖκο8 ΜΑΣ οἱ [πάϊδ, ἱπδδτωυ οι 86 Μ680- 
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Ῥοίΐδυιϊδ δὰ ηο οἰ θρῆδῃίβ, βῆ τπηδῖκοβ 800,000 πιοοξ-οἰερλαηίς ουἱ οὗἉ ἴ(δο εἰυϑοὰ 
δκῚ 8 ΟΥ̓́ΒΟ ΤΩΔΥ Ὀἰδοὶκς ΟΧΘῃ ; β86 ΤοοἸ]οεὶδ 8,000,000 ἐοούδη, 500,000 ΒΟΣΒΘ- 
ἴῶθῃ, δηὰ 100,000 οδαγίοι οὐ νὰσ. Τὸ δη δ ΒΟΥ δίουγ, βῃο ἢ1658 ΔΔΥ δὲ 
Ἰδδὶ ἴῃ ἴ86 βῆδρο οὔ ἄονθ, δῃὰ ὨΘΥΘΣ ΓΘΆρΡΡΘϑΊα ---- ΑἸ] {18 τ ποῦϊ ΔῊΥ 
οδυϊοη ἴο ἴπ6 γοδου ἱ Απὰ δθη, [Π6 ΚΓΤΟΒ5 ΘΥΤΟΥΒ ἰὰ ἱορορταρθγ} Αδοδ- 
ἴοη (ἰπ Ῥαϊοδάηθ) διδ5 ἃ ἰαγσε ἰαζε Ὥθδγ ᾿ξ, πο δῖοι ἴδ6 τηοίμοσ οὐ ϑ'ϑειη"- 
ΤΆΓΩΑΪΒ οδδὶβ δηὰ ἀγοόνγῃβ Βουβοὶ, Πιοά, 11,4. Δπευεὰ 6 οἶδ δηὰ δινδγβ 
Ῥἰδοοὰ οὐ ἴμ6 Εωρλτγαίε5, ὃ 1 588ι4ά. ΤὮΘ56 ΔΓΘ ΟὨΪΥ͂ ΘΓ δροοΐϊμηθη8. Ἦ Βδὶ»" 
ΟΥ̓́ΟΥ ΠΟῪ (Οὔδδ:88, ΟΣ δὶβ ΒΡ ΡΟΓΌΘΥΒ, ΠΙΔῪ ΒΔῪ οὗ ἰ6 ἀγασίηρ ᾿ἰ8 δοοοῦπδ 
ἤγοτα ἴμ6 διφϑέραι βασιλικαί, πὸ οδηποῦ γα}} βαρροεθ, ἰδὲ 8 πιδῃ Ὀοσ διὰ 
Ὀχουρδῦ ἃρ δὲ πὸ σγϑαᾶὶρ αϊδίδῃο ἴτοιῃ Αϑδοδίοῃ Ἵοουϊὰ Ὁδθ ἃ υϑΥῪ δοοῦσαθο 
οὔδεγνοῦ, πδο οουἹὰ Ὀ6]ονο ὑμδὶ ἴθ τῶδ ἃ σγεαὶ ἰαζε ποᾶῦ ἰδδὲ ἰονῃ ; 
διὰ Ὑἰδὺ δὴ ὃθ δαὶ ἴο δροϊορὶζθ ἴῸὉΓ ὑδ6 ζτοββ ἱβρῃόγαηοο οὗ βΟΟΠΤΘΡΕΥ͂ 
ταδηϊ βιὰ ἰη ρ]δοίηρ Δίπευεὴ οὐ (86 Εωρλγαίες ᾽ ΒΆΈΒΡ ἸΔΌΟΥΒ οι  ἩΝδξ ἴο 
δοΐδη ὑπ ΐβ πυδίῦου Ὁ 1815 18 ἀοὴθ ὈΥ͂ δρρϑδιἱπρ ἴο οἵου γί Ὑδο δ89- 
δου {86 |Κο. Ὀυΐ γῇο οῦθ ὑδμαιβοῖνοα ἴΏ 4}} ρσοῦδὈ γ 1οὰ Ὁγ Οἰεβὶδο, 
Οἴοδβ. ρ. 339:. Νοῖ 8ὸ ΥΡ βββϑίηρ ; “ Οὐθβὶδβ," δδγ8 6, “ ῃίδοθξ {18 οἱἵγ οἱ 
186 Επρβγαῦθδ, ἐωγρὲ ἐγτότε ;" Νοῖδο ἴῃ Ὠϊοὰ. Π. 7. Υοῖ ἃ ἀϊτοοῦ ἀδεῖρτι ἴο 
ταϊβ]οδα οδηηοῦ υ8ε]γ Ὀ6 αἰεὶ ραϊοα, 1 ρργοβθηά, ἰο Οἰθδὶδθ. Ηδ τὰδγ 6 
ἰτυδίοά, τῆ θσο ἴθ 18 ργοῦ8 0186 ονυϊάθποορ οὗ δἷβ δοᾳυδὶ πίδῃοϑ Ὑὑἱἶ [86 κυ δ- 
ἡοοὐπιαϊοσ, διὰ γὩ0 ἱπβοσθηῦ ἱπωργ ΔΌΣ ; Ὀαΐ εἶδ Ἰονο οὗ {86 πιατυϑ]ουδ, 
818 δρραγϑοηΐ ἀδδῖίγο ἴο ὑγοάυοθ δβίιουἰδμτηθηῖ δη ἃ πο ἴῃ Ηἷδ τοδάοσβ, δὰ 
δὶς ον ἀθηὶ Ἰδοῖς οὗ σϑορταρ ῖοδὶ πον]θάρθ, τόπου ἰδ ὨΘΟΘΘΘΑΙΎ ἴὸ τοδὰ 
Εἴπὶ ὙΠ οδαὔοη, δὰ ποῖ ὑπέγθασθηι! ν Ἡῖ αἰδίγαδι, Β]υτπι (αἱ δΒυρ. Ρ. 
120 864.) [88 δβονγῃ, δ ἰδδῖ, (89 ῬγΌΡ80]6 στουπὰ οὗὁὨ Ούθαὶδβ' ἐβυυϊουθ δϑ- 
Ῥϑοὶῖ, νἱΖ. ἐμδὺ 6 διφϑέραι βασιλικαέ ἔτοτι ἩΣδϊοῖ 6 ἀτοτ, τόσο, κ 186 
ϑλαλ- Ναπιελ, ρορῖϊςα] Ὀ4]1845 ἱπ σομηππθιποτδίέοη οὐἁ ἰίηρε. Τμ6 Ῥδσβίδῃβ 
διὰ οἴου Οτθηία]5 μαὰ {πΠ6}Ὁ ροείβ ἰαυγεαίε; διὰ Οἰθβὶδϑ 885 ρί γ6) υ8 ΒοΙΏ6 
οἵ (86 ἔγυϊ οὗἨ τποῖν ροθϑῦο ἱπιαρίπαῦοῃβ, ἱπ τοδρϑοῦ ἴο ἐμοῖσ δποῖθης Κη στο 
διὰ ὨΘΤΟΘ8. 

1: 16 Ὀυῦ υϑ8ὲ δῃηὰ ρτορον, (μδὺ 411 1686 ἰδίπρε δῃουϊὰ 6 δίκῃ ἱπίο {διὸ 
Θδπηδίοη, ΒΘ 6 ΠΊΔΚ6 8 ΟΟΙρΡϑτίδου Ὀοίνθοη Ἡοτζοὐοίυβ δηὰ Οἰοδῖδα οἱ 
[86 οὔθ μδηᾶ, δηὰ ἴμο Βι 6 δηὰ Χϑηοόρδοι οἡ ἴδ6 οἴου. Χοθβορδοῦ ἰδ 
Ῥοσίθου 'γ ϑοῦθσ. Ηδθ μιδὰ ροοὰ ορρογία!Υ ἴοὸ διυὰν {π6 Ῥογδίδηβ διὰ {πεῖν 
δαϊγβ. Ηο Ὀτγουρθὺ ἴο {818 δἴίυαγ ἃ τυϊηὰ οὗἉ ἔπ τοι ογάοσ. Ὑμδ Ηδῦτον, 
οὗ 41} {86 τνϑϑύθσῃ Αδίδίς πδίἰοῃβ, δὰ σαοϑὲ οοσδδίοη ἴο ΚΠΟΥ, δῃὰ τηυϑδὲ 
Βανθ Ὀοδὺ πόνῃ, Βαθγίοη δῇ (86 {ἰπ|6 οὗ 18 (8}1, αη ἃ ἴδοδβα σοποοσπδὰ Ὑὲὲξ 
Ὀτηρίηρ δρουΐ 19 481}. ὙΠΟΓΘ ἰβ ἱμβουΘογΘ 8 δίγοηρ ργοδυτωρίίου, ὑμδὲ 
ΤΟΥ αν σίνθῃ ὕ8 8 ΠΑΥΤΘΟΣ ἴῃ τοραγὰ ἴο ὑμ056 βυ δ] οἷα ἩΒΪΟΣ ἰ6 που Υ 
οὗ οτοαϊς, 

ΑἹ δοοιάθη! 8] ραβθαρθ, ἴῃ ΑΘΒΟὮγ]}08, το 1 μᾶνθ ποῖ γοῖ δἀδυςοὰ, σϑοτῖνθα 
ΒἰΤΟΏσΙΥ ἴο οοηῆγια ἴμ6 δοοουῃῦ 88 ρσίγθῃ ὈΥ Χοπορδοι δηὰ ἴδ Ὀοοκ οὗ 
Πδηὶοὶ. [Ιη μἷβ Ῥέγβαθ, ἴπ6 σβοϑβί οὗ θαγίυβ 15 Ἰηἰσοαποοα, δηὰ διοουρ οἴδον 
ΓπΐηρΒ ΒΘ ψχίνϑβ δὴ δοοουηῖ οὗ 186 σγδάυδὶ σοπαποδὶ οὗἨ ΒἰΝΟΣ δηὰ τωϊὰάϊθ 
Αβὶδ ὉῚ 1.6 Μεαο- Ῥεσβίδη ὅτῖηβι Τη6 Ὀϑββαρὸ σΌΩδ ἰδ: 

"Μῆδος γαρ ἣν ὃ πρῶτος ἡγεμών στράτου, 
ἴάλλος δ᾽ ἐκείνου παῖς τόδ᾽ ἔργον ἤνυσε, 
Φρένες γὰρ αὐτοῦ ϑυμὸν ᾧακοστρόφουν. 
Τρίτος δ᾽ ἀπὶ αὐτοῦ Κῦρος, εὐδαίμων ἀνήρ. κ. τ. λ. 
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Ὑπαΐ 15: “Α Μοᾶο [Δείγαροβ) νὰϑ ἴ86 ὅτοϊ ᾿ἰϑδϑγ οὗ (86 ΔΥΤΩΥ ; ἴδ βεοοπά, 
μιὶ5 δοη [Ογδχδγθβ], οδυτίϑα οὐ 86 πότ; [Ὁ υπάοτβίδηδίηρ συϊάεα ἢΪδ8 
Ῥῦγροβθ. Τἢα ἰδιγὰ, δἴζοσ ἴηι, τγ88 ΟΥΓαΒ, 8 ἰοσίαπαῖθ πηδ," εἴς. ; ῬΕΓΒ. 
7656 5.64: ψϑηχοσκο ἀἰϑρθῆδοβ Ὑἱ Ὁ {818 Ῥδ88θρ6, ΌΥ̓ δδϊηρ δον [86 δ] οογ 
οὗ ὕγαχαδῖθβ, ἴῃ ἴδο [γα ἰἴη6, πουϊὰ Δί {π6 ὕγδχαγοβ οὗ Χϑῃοόρδου ; βηὰ 
ὮΥ τουδγκίηρ, [μδὺ ΑΘΘΟΒΎ].8 88 ὈΓΟΌΔΟΪ ἴῃ [86 5816 οἱ σαν πὴ ὉΠ086 
οτϑηϊδὶ ττιίογθ, ὙΠΟ, βίης θ {Π6 Θ5Δ 5 πιοηΐ οὗὨ {86 ἀγηαβὶν οὗ ἴΠ6 αγϑηϊ- 
ἄδα, ΚΩΟῊῪ οὐὗἁἨ ΟοὐΪγΥ ὕπνο (ζϑηθσὶο) τογαὶ πδηηθ8, Καϊςοραὰ δπὰ αϊκαναβ. 
Βυὶ 15 {818 ἃ 8815Δ0 ΟἿ} ΔΏΒΘΥ, ἰῃ Γοδρθοῦ ἰὼ βιιοἢ ἃ πῆ8ὴ 88 ΑΘΒΟδΎΪυΒ ἢ 
Βογτὶ πὶ δοίη ἴΠΓΘ6 ΟΥ ΤὉῸΓ γ6815 δίϊοσ [86 ἀθαίῃ οἵ ὕγσγιβ (Β. Ὁ. 525), 
ἴῃ δὴ οἰογαιθα δἰδίοη οἵ δοοίθιυ πὰ ργοΟ ΔΌΪΥ οὗἁὨ τογαὶ ἀθβοθηΐ, μα ταϊηρὶ δὰ 
ἴῃ 186 βογοθβϑὶ σοηίοβὶδ οὗ ἴμ6 Ογβθκβ δραϊηδὶ (86 Ῥασβίδῃ ἱμνδάθιβ, δπὰ 
ἰουσἈι ἴῃ ρϑγβοὴ δὖ ἴ86 Ὀ801165 οὗ Μαγϑίβοη δηὰ ΒΡ] δίδθ, 88 α͵80 ἴῃ [86 868- 
ἔσθ οἵ Αγίθιβϑἰυπ) δηα β6]δαι9. ΟΥ̓δο Ἰαἰΐου μα [85 ρίνϑῃ ἃ ρὶεΐαγο, ἰῃ 
Ἰγχησπογίδὶ υθγβο, 'ῃ 18 Ρογεδθ. Οὐουϊὰ 8 πιδη [κα ἢϊπι, ποῖ ἐπί εῖον ἴῃ ἰδ] αὶ 
ἴο ΔῪ Οτοοῖκ ροοϑὶ ὑμδὶ ουὸῦ σπίθα (μ6 μ6ῃ, δῃὰ Ῥθυβοῦ δ νυ εοπηροϊοα 
ὙΠ 81} 180 στοαὶ Ὀδι|168 οἵὨ [18 ΘΟ ΡΥ ὙΠ [Δ Ῥογβίδηβ, Ὀ6 Ἰσπογαηὶ οὗ 
Ἡ8δι δὰ ραδδοὰ 1 1Π6]Ὁ σΟΙΠ(ΓΥ ἴ86 ΥΟΡῪ ρσοπϑζγαίίοα ὈοίΌσο 6 γγᾶ8 ὈΟΓΏ ἢ 
Ϊε 19 δονσθὰ ὈΥ 811 οοπιροϊθηῦ υᾶραβ, ἰμαῦ 6 [88 ἴῃ 18 Ῥοσβδθ, [ῃ8 ΟὨΪΥ 
Οτγεοῖκ οἷδῪ ὑμαῖ τμλῖκοδ ἃ ΤΌτοῖρ στουηὰ [18 Ὀαβὶβ, σίνθῃ ἃ ὑγὶν οτί θπίδὶ 
Ῥἱοίαγο, πῃ ϊοῖ βμονδ ἢϊ86 ἱπώπιαϊε δοαυδιπίδηοθ ὙΠῊ ΟΥΘΏΪΑΙ] ππδίζοτ. 
οὶ 1818 ββπθ Αθβου]β Β85 ρίνθῃ [86 βυισοοβδίοη οὗἁ Κίηρβ 88 Χϑθοόρδοῦ 
Κιτοβ ἰτ, δηὰ ἰπ Θης το δοοογάδησθ πὶ τ δαὶ 86 Ὀοοῖκς οὗἨἍ Πεπίοὶ ἀθοΐαγθδ. 
Ἧ εἰ} ἀϊὰ Βονιδοϊάϊ (Οοπιπι. οα Πδη.), δα (ἀθδοηϊυβ ἰπ μἷ8 Τοϑδγαυϑ (ασῖ. 
3}, Δρρϑδὶ ἰο {μῖ59 ϑνυϊάθπεθ 88 οοποί θῖν δραϊπδὶ [86 διΐθηςθ οὔ Ηδ6- 
τοὐοίαβ δηὰ (Οἰδβίαβ, ἴῃ γοϑρθοῖ ἴὸ 8 Μοάΐβδη βυσοθββοῦ οὗ Αδίγδρθϑ. 

Α8 ἴο δεγοϑιιβ, ἴΠ6Τ6 15 βού ηρ ἰο ἀοοϊὰθ [86 αυσϑίίοη. [0 ἰ8 ὑγυα, δαὶ 
[6 ἢδῆιθ8 ΟΥ̓ΓῸΞ ΠΊΘΓΟΪΥ 85 186 σοπαθοτονῦ οὗ Βαῦγίοη. Βυῖ {π|8 Β6 ταῶαβ οἷδ 
͵είο; ἀπὰ Παγίυϑ πον Ρ Βθθιηϑ ἴο ἕᾶνα Ὀθδὴ 8η ἀροηῦ 1π ἴΠ6 τηδίϊοῦ, ἴῃ 

ΔΩΥ͂ δ. 0 ἢ ὙὙΔΥ 88 [0 ἀγαὰν πὶ πο δρθοῖδὶ ποῖϊοθ. Βθβιθβ, 8 τγββ (ἊΣ δἀ- 
γοπορα ἴῃ γϑδγθ, πα μοὶ ἃ ουθὴ Ομ η8] ἀοηχίπίοη Ὀὰΐ (ῸΓ ἃ δβογί ροτγὶοά ; 
δια (Πϊ8 [6 σοπιη θα ἴο (Π6 δοῖϊνθ πιδπασοτηθηΐ οὗ ὕγγυϑ, Νοιδμιηρς οὗ 
ΔΩΥ ἱπηροτίδηοο, ἴΠ6Ώ, ἀσαϊηβί ΟὟΥ ροβι(οη, σα Ὀ6 ὈτούρὨῦ ἴγοῦι {815 αυ τον. 
Βυῖὶ Χοηορδοι, βδγ8 1 ηροσίκα, " 5 ποὺ ἴο Ὀ6 ογοαϊδά ἰῃ μὶθ ΟγΥτοροάϊδ, 

θοοδῦϑα ἴῃ εἶθ Απδθδβὶβ, τυ μι 19 841} βοῦον πἰβίογσυ, 86 σοῃϊγδαϊοῖβ ἴμ6 ἰά 68, 
δὲ Ογτυδ ἴοοκ ἴῃ 8 ροδοϑίμϊ! ρϑηηοΣ ὑ86 ἀοπιπίοη οὗ ἴ:6 Μρϑάβθβ; ἰὸν ἢ 
8Δγ5 (ΑἸδῦ. ΠῚ. 4. 8), ὑπαὺ ψβθη (86 Ῥαογβίδη Κίηρ ἴοοκ ἴ86 ἀοπιϊπίοη οἵ {86 
Μεά68, δθ αἰἰδοκοὰ ἴμ6 οἰ οὐ 1,αγίββα [Ὀοἰοηρίηρ ἴο Μοαΐδ], Ὀαϊ σου]ὰ ηοὶ 
ἴδε 'ὲ. Αγσαΐῃ, ἢ ΑΠ850. 1Π1. 4.11, 1018 βδιὰ οὗἩἨ Μαβρίϊα [δηοῖμεν Μαάΐβη εἰϊγ], 
δὲ 4 Μοαΐδη ἀυθθὴ Πθα 6. θη (6 Μράθβ ἰοϑὺ [86 ]γ ἀοτηϊπίοη ὉΥ͂ 
Τοδϑοῦ οὗ 86 Ῥογβίδηβ.᾽ Βαυῖΐ ϑῖίηοο Μοάϊδ,  Ῥαγβίδ, νγ88 π|846 Ὧρ οὗ πιδὴν 
ἀδογθοῖ ἰτ1ῦ68 δηα οἰδη8, γγῇο 8}} δὰ {μοῖν σοί, τ δῦ 18 (Π6 ΓΘ ̓ πηργοθ Ὁ 6 
ἴῃ (80 δυρροϑίου, ἱμᾶὶ πθα [86 ζονθγῃμθηΐ ρϑβϑοὰ ἴο ΟΥ̓́Τ, δοῦιθ οὗ 
ἴμθδ Ἵδιοίβ, βανίηρ ὙΘΡΥῪ δίγοη ον (ον βοα οἰῖθ8, βοῦ ἃρ (ὉΓ {μϑιβοῖγθϑ, 
διυὰ τγοίιδοα δἰ ορίδηςα ἴο [86 πον ἴῃς Ογτυδῦ Τδδῦ βοπιθ αύθθηῃ οὗ Ογ- 
ΔΧδτΟβ, αἀἰ5}1|κἰπρ 15 ἀΟὟΤΥ ἴο Ογγυ5, δου] δανο ἢ6α ἴο οῃΒ οἵ π686 οἰἰ168, 
ποσὰ Ὀ6 ΠΟ δίγδῃρθ ΟσΟΌΓΤΘΏΟΘ. 
1 δὴγ τοϑυϊίβ οἵ οὐγοποίοσψ οδι Ὀ6 ἀδροπάθϑὰ οι, 0 πουϊὰ Ὀ6 ἀϊ!ῆουϊῥ ἴο 

δΌρΡροΟΒβο (δαὶ Αδίγαχοβ 88 8 ἱπηρογίϑηϊ δοίογ, ἀυτίηρ ἰμ6 ρογιοα οὐ Ογτγυβ' 
δοῦνο 96γυῖοθδ, Ὡ 1 ἢ σοπίἰη θα ἔονΣ βοίηθ τμἰγγ γοᾶσθΌ Αδίγαροβ ἀϊθα δροαυΐ 
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ὅ60. Ογτὰὺβ ἰοοῖς ΒΑΌΥΪΟΩ δρουΐ 538---ὅ89 Β. Ο,, 1. 6. ὑποηϊγ- το γ68Γ15 
δον 1[Π6 ἀοαὶ οὗἨ Αβίγαρθαδ.0 ἼΤῊ6 φχοῦδὈ  ν οὗἨ δὲ ἱἐπίεγριδαϊαίε Ἰκῖτιρ ἰ8 
1ΒοΟΓΘογΘ ὙΘΥῪ ρτοαῖ. ΓΘ ΏΡΟΥΚΘ 5408, [μδὺ ὁ ἴ0 τηδῖκθ τοοῦῖι ῸΓ [818 Β ΔΩΟὟΥ 
Κίπα, ΧοΒόρΒοη μ88 ουἱ ΟΥ̓ ὑπ ΠΥ -ἔνγὸ ὙΘ 88 ἔγοαι Ογτυδ᾽ τοῖρτι, ὙΠ Ο ἢ τῊ85 
ἔθη - 9 δοοογάϊηρ ἰο Ηοτγοάἀοίυϑ8, δηὰ ὉΠ ΓΤ Δοσογαϊηρ ἴο Οἰοϑ185. Βαυς 
1π18 ΑἸ ΒἸΟΌΪΕΥ 18 Θδδὶϊν δοϊνθὰ. ὍΤθδ ἔπο ἰδύϊοσ γθοϊοῦ ἔγοτη ἴ6 ἔτη τΠΘῈ 
Ογτὺϑβ ἴοοκ δα ἙοἰϊοΥ σοϊητηδπὰ οὗ [86 Ῥδσβίδῃ ἴογοθβϑ, δὶ ὑμ6 Ὀδρπηΐϊηρ οὗ 
1860 νὰ ἢ Αϑ|4 Μίπον, 8} 9 Χοηόρθου οουπῖδ ΟἿΪΥ ὌΡΟΒ δὶ8 πηΐνοσβαὶ 
ΘΙΏρῖγα, δου ἴμ6 ἀοδιῃ οὗ Ογαχτοϑ. 

ϑοῦηθ βέγθβϑϑ 888 Ὀθθῃ ἰδ ου ἴΠ6 ἰδ πον οὗ ϑυϊάδ8 (8. νυ. δαρεικός), οὗ 
86 ϑεμο)ίαβὲ ὕο Αὐ᾽βίορῃ. Εςο]θβ., δῃὰ οὐ Ηδγροοσδίοπ, (μδὲ [86 οοῖῃ ὙἸΞΗΣ 
(πιοροιϊοηθὰ ἴῃ Εἶτα δηὰ ΝΘ θα 8}}} 15 οἷο ἔδῃ ἢ αγίυβ ΗἩγδίδερίβ. 1 80, 
1ϊ ποῦ ἱπηργ ΟῚ ὈΘΙοηρΒ ἴο {μ6 ρα οὗ [86 Πσίυβ τηθηϑ!οπεᾶ ἰη Πδη. 6: 1. 
Βυϊΐ 45 {(π18 Ῥογβίδῃ ὩΒΠῚ6 τηθδ8 ἀπ; δπὰ 88 ΗἩοτγοὐοίυ (ΙΥ. 166) ἀθηϊοδ 
{δαὶ ἴμ6 Ῥεγεῖδῃϑ δὰ 8ΠΥ οοἰπθα ᾿ποῦου Ὀοίογο ὑπ πιο οὗἩ Πδγίυβ Η γβίδϑ- 
Ῥἶϑ. δοῖὴθ ἀου δὲ ΠηΔΥ 6 [610 ἴῃ τοραγα ἴο ΓΟ] Π6 6 ὍΡΟΣ 818 δΥρα πη θη. 

ΕἸΠΔΙΪγ, (ον (818 Νοῖδ αἰγεδὰν ἴοο πιο ργουγαοϊοα πιυϑὲ ΘΟίμθ ἴο ἃ οἶσθ), 
1 ἀο ποῖ ργοϊθῃηὰ ἴο δϑβογὶ [πὶ ἴ6 γα δ πὸ αἰ! Ποῦ 165 ἴῃ [06 τηδίίονῦ ὈΘίΌΓΟ 
τ8. [ που]ὰ ἀγριιθ ἃ νΟΥῪ ἱποοιηροῖθηϊ νἱοῦν οὗἩ 86 σβοὶα βυ]οεῖ, 1 ΔῺΥ 
ΟΠ6 βου ϊὰ δϑβοσῦ [8.0 Βυΐῖ 1 δ) ρεσϑυδάθὰ {μδὺ οὐῦ ἀ1Που 168 ΔΙῸ ΤῸ 
βτοδίοσ μοτθ, [δὴ ΠΟΥ Δ΄ΓΘ 1ῃ Υοθροοῖ ἴο ΠΙΒΠΥ ἃ αυθδβίίοῃ ρογίδιηἷηρ ἴῸ 
Αβδυυδη, Μεοάΐϊδη, ΒΑΌγοὨΪΔΏ, δὰ Ῥοσβίδη δἰδίοσυ. ΕῸΓ 186 ἢτϑθε ἘΐΓΘΘ, 
6 δῖ ἀδροπαρηΐ οἡ ΗἩδτοαοίυβ δηὰ Οὐδεῖδδ: [ῸΣ οὗ οὔ Γ᾽ δυῖμοῦβ γγὰ αν 
ΟὨΪΥ ΠΊΘΥΘ ἔγαριηθηΐδ, πη ΔΙ ΠΥ Ῥγοδογσνοὰ ἴῃ Φόθορδιδ, Ὠ᾽οάοτγαβ ϑδίουϊαβ, πὰ 
[πὸ ΟὨτγοπίοου οὗὨ ΕὐυϑθθῖυΒ. Νοίβίηρ δὴ Ὀ6 πιο αἴνοσδα, [ἢ8η βοῖὴθ οὗ 
{86 πιοβὶ ππρογίδηϊ πδιταῖνοϑ 'ῃ Ηογοάοῖυβ δπὰ (ἰδβῖδδ. ΑἹ] δἰϊοιρὶδ ἴο 
ΤΘΟΟΠΟΙΪ6 ἴπ6 πὶ ἅτ Ὀογοηὰ αμποϑύοη ἔγ{1688: 6. σ. ΗἩδτοαοίυ8 γορύθδοηΐδ 
[86 ΑπϑυτΊ δὴ ΘΙΏΡΙΓΘ 85 ἰδείϊησ ὅ20 γ68γ8; Οἰ68188, 88 οοῃ(παΐηρ 180δ ; [88 
ἔοττθυ πλδκοϑ ἴπ6 Μεάϊδῃ διρῖγο ἰοὸ ἢν βὶχ Κίηρβ δῃὰ ἴο εοπηθυο 1560 
ΥΘΑΓΒ, ἴ86 ἰαίτοτ ρῖναβ ἴο 11 ἢἷπὸ Κίηρβ 8πὰ τογο ἰμδη 282 νϑᾶγβ. Απὰ 80 
ΟΥ̓ ΠΙΔΠΥ ΟΥΒΘΟΥΡ τηδίϊουβ. [Ὁ 18 τηδηϊοβί, ᾿πογοίογο, ἰμαὺ [86 ἩΓΙΟΥ τηυδῦ Βα 6 
ἀγάνῃ ἴγοῖι νΟΥῪ αἰ γος ΒοῦΓοΘβ, δπὰ τῃδὺ [8686 ψ γὸ υϑοὰ ὙΠῸ 1116, ΟΣ 
αὐ ἰοαδὺ πῖπουΐ ΔῺΥ οἰδοία δ), ΟΥῚ 1168] αἰϑονὶ λἱ πδίϊοῃ. 

Βαῖ οπθ οὗὨ {πμ6 πιοϑὺ ᾿τηρογίδηϊ ᾿ΒϊημΒ ἴο Ὀ6 Καρὶ ἰῇ νἱοῦ 18, ὑπδὶ δέέξησς 
ΟΡ δῇ οπϊδδίοη ἴῃ Τοβρθοῖ ἴ0 18}18 ἔδοῖ οὐ τῃδῖ, 18 ἃ ποδί Β΄ ΡΡΘΥΙΥ δηὰ ἔθ6]6 
ἰουπειαίοη ἴο Ὀυ]ὰ ἀροῦ. ΑἹ] δοσουηῖβ οὗὐἠ ἰῃοϑε δηεϊθηΐ ἔπηθβ δ ΔῈΓῸ 
λιιογίοαί ἀπεοάοίε5, δοϊοοῖθα το ΣΝ ἃ νον ἴο 49εοέ ἀροὺ ἐδ πϊπὰ οὗὨ 
186 τοδβᾶθγ, ἴῃ ἃ πιοα!ῇθα βθῃβθ, 019 τολατκ ΔΡΡΙ165 ἴο [86 Ο. Ταοδῖ. ἰδίου. 
10 18. ἃ βοσῖβϑ οὐ δ᾽ δύογι οὶ ὩΔΥΓα [ΟΠ.5 ΓΟΒρθο Ὡρ ἱπίογθδιὶηρ δνθηΐϊδ ΟΥ ΡῈ Σ- 
80η8, Ὀυΐ 10 18. ποῦ ἃ 4.}}] δηα τωϊπυΐθ ΠΙΒίΟΥΥ, δηα ἐδ πλαϊζοδ ΠΟ ργαϊθηβίουδ ὃῸ 
ὈοΙΩΡ 8 ςορ]οῖθ Ὠιἰδίογςαὶ στοοοσά. 1 οδπποῦ δῦραθ, ἱμογοΐογθ, ἔγοια 188 

δίίεηοα οἵ τ8ὲ ὈΟοΟΚ οἵ ΟἸγοηΐο] 68 δρουΐ οὐδ ἔβοῖδ γαῖα ἴῃ ἴπΠ6 Ὀοοϊ οὗ 
Κίηργθ, (μαὲ {8686 ἔδεῖθ ἀγα ἠοῦ ἴγυθ. [Ι͂ἢ {π|Κὸ τοβῆηθγ,  ἐβμηοῦ δυρὰθ ἔγοῖα 
[86 βρπος οἵ ([ῃ6 ΒΙΌΪ6, οΥ οἵ Χϑηοόρδοη, δὺυουῦ ἃ Ὀα016 Ὀοίοτο ἴδ ν8}}8 οὗ 
Βαθγίου Ὀθύνθθῃ Ογγβ δπὰ ὑδ6 ἰδοὺ Βα γ]οπίδῃ Κίηρ, ἴθ τμοτὸ τᾶθ ὯΟ 
Ὀαῖ|6. Βογοβὺβ δπηὰ Ηρογοάοῖιβ ὕοΪἢ αβϑβοσὶ (δδὶ δυιςἢ ἃ ὑδιη]6 νῶϑ Τουμῆξ ; 
Ὀυὺῦ Αὐγάοθπυϑ (ΟἜγοη. Ευθθ6. 1. 10) βᾶγ8 οὶ ἃ πογὰ οὗ ᾿ξ, ἰἢΏ 818 δοοουπιί 
οὔ τἴ86 οδρίυτο οὗ Βαδγίοη. Π{ Ηοτούοῦυθ ἐπὰ Βογοβυβ οοπίγααίοεί Ἀδῃιοὶ 
δ Χομορδοι, 88 ΘηρογκΚο ἀδοίαγθα, ἰὴ ἀὸ τδ6Υ οοἠίγοαϊοὶ Αργάοηυδ 
Αἰδο. Απα ντῇδὶ 8}}8}} Ὀ6 58:ἀ οὐ Οὐβ8β:88, ῆο ἀοθδ ποῖ ουθὴ δανυογὶ ἴὸ ἴδ 



Ἑχοσπδϑῦϑ οχκ (ἜΑΡ. Υ. 1589 

οοπααοδῖ οὗ Βαθγϊοῃ δἱ 4}} ἢ 10 18 ἱπάθϑὰ 0 σοηιγδϊοίίοι οὐὗἨ ὁη6 δυΐδου, 
ὙΠ ΡῺ Δποῖδον 868 οὐρα ἰο γοοοτα Ὑμδὺ 86 δ88 τοοογάθα ὙΤῇδ ΒΙ Ϊ6 88 
ποίη ἴο ἀο νη ἢ 186 116 οὗἨ Ογτυβ, Ἔἀχοθρίης ἴῃ ἢϊ85 το] δίίοη ἴοὸ {π6 δενβὶ 
τουςἦ 1688 ἀ068 ἰῦ χῖνα {86 ψῃοΐα μϊβίουυ οἵ Βαῦγίοη. Τῇ οπιϊβϑίοη οἵ Ογ- 
τυ ϑ᾽ Ὀδι116, 88 τηϑητοηθα ἀθονθ, γ88 οὗ οουγδα ἴο Ὀ6 ΘΧρθοίαα, δηὰ 8 ΠΟ ᾿ῃ- 
οοπστυΐϊγ. ΑΒ ἴο Χοποόρβοῦ, 6 της νν6}} ϑαρροβα, ἴδδῦὺ (86 Ογτορθάϊδ 
σπουϊὰ ανο ἀσβουθοιὶ ἴπ6 ἐοηῃϊοβὲ ἢ αἀμυοϑίίοη, Ὀθοδυβα ἴὰ τηᾶῖκο8 ἴοὸγ [ἢ 6 
εἴοτυ οὔ (86 μεσο. Βαὶ {Π18 Βἰβίοτιδη ᾿ιὰ8 σίνοη ἃ τηθ γα βίο οὐ [Π8 ΤΆ ΓΟΒ 
οὔ Ογγυβ ἴσγουχ ϑαγάϊ8 ἰοὸ Βεθγίοη (Υ1]. 4), ἀπά [6 τηθητοπβ οὐἶγ, ὑπαὶ 
οὐ ἰδαῦ τοῦθ ἢ ονοτίδγον (ῃ6 ῬΑγυρίδηβ, ἰ6 Οδρρδαοοίδηβ, δπὰ ἴπ6 
Αγαδίδηβ. Αβ8 ἴμδβα γ6Γα ἴῃ ἰθᾶσὰθ ψ ἢ ΒΔΌγ]οη, οὐ ἂὖ ΔηΥ γαῖα οοῦρογαῦ- 
ἱπσ στιν ἴῦ, ἴὉ πᾶν 6 ἔπαῦ 1πΠ6 Ὀα116 'π φυδβιίοη 15 ἱποϊυδοά ἴῃ {815 Ὀτίοῦ 
ποίϊϊςο. ΑΙ] ἴ6 ςοπαιοβίδ οὗ Ογγι8, πιογθονοῦ, δι Ὀδοαυθηῦ ἴο {παῖ οὗ ΒΑδΥ- 
Ἰοῆ, ἅτ πιογοὶυ ἰουασμβοὰ ὑροη Ὀγν ΧΟπορθοι, ἴῃ ἃ βίησία ράγάρταρι, (ΥΠ|. 
δ). ρα οἂπ ὯΟ πιοῦθ ρῖνα [Π6 Γθδβϑοη, ροῦμαρ8, ΨὮΥ 00 ἢ δΠ ΟΠι βϑοη 6 χ- 
1518 ἴῃ Χοπορδοπ, ἰμδὴ ψὸ ἐδη ΜᾺῪ Οἰοβὶα8 οὔ θα 411] ᾿πθηὔοη οὐ ΟΥΤιιθ᾽ 
σοηααοαὶ οἵ Βα γ]οη. Ενοτυβογο ἴῃ Ἡρθτγοάοῖιι8 ἀπὰ Οὐθ8185, βυς ἢ οἹηΐϑ- 
δίοπϑ ἀθουπὰ. Βαϊ ἰο ταεργδβοηὶ Βογοϑιβ8 δηιὶ Ἡδγοήοίαβ σ]ο πιθηϊτίοπ [86 
Ὀ4τ]6 ἴῃ ηυδειίομ, 85 σοηίγααϊοιΐησ Χοπορθοη πὰ Παηΐοὶ πτῆοὸ πιθπίίοη ἢ 
ποῖ, (45 ηροτῦκο 4065), Β66πὶ8 ἴο Ὀ6 ΠΑΓΑΪΥ οοποίβίθην ἢ οἰ Π6τ οΥα- 
68] ΟΔΏΘΔΟΥ ΟΥ ΡγΓΟρΟΣῦ αἰβοσιπιπαῦοη. ΤῸ ἄρρϑαὶ ἴο ἴβ8. 48: 14, 17, 88 
(εδυ γἱηρ ἴο [6 Ὀδίι]|6 'η αυδδβύίοη (ρ. 217), ἤθη ᾿ς ἰδ ἃ ΠΙΘΤῈ σοηθγαὶ δηὰ 
Ῥοος ρῥἱεΐυγα οὐ βυ δ᾽ υσαίίοπ, δπὰ 4150 ἴο 158. 42: 18 ἃ8 οοῃῆστηϊηρ [818, ΟὨΪΚ 
δι ἀξ ὩρῪ Ρτοοῦ ὑπδὺ {Π15 γον 18 δημηδίθα ὈΥ ἴΠ6 βρὶγιῦ οὗ 7 εἰεπήα εεὶ 
Οανγίλαφο. 

Ιη πο, οπθ τηυδὲ Ὀ6 σδυςίουϑ, 48 ἴ0 σγοαὺ σομβάθῃσθ 'ἱπ ΔΗΥ͂ ῬΑΥΓΟΌΪΑΓ 
δἰδιοπιοηΐ οἵἨ Ηδτγοάοίυβ οὐ Οἰδθβίαβ, ἰπ γοβρθοὺ ἰὸ νΘΥῪ γϑιηοῖθ {π|68 δηὰ 
οὔ θη] οουηΐτο8. ὙΤμαῦ Ηδτοὐοίυϑ δοκηονίθαροβ ἴἤσοθο ἀδγοηῦ δοοουῃ δ 
οἵ Ονσγυβ, Ὀοβι 65 ἢ18 οσσῃ, δηὰ τ8δὺ τ ἢ ϊπὶ 10 18. 8 πιογο οἰοῖςθ ὈδυΘῃ 
δ ἴοη8, 15 τρί οῖθ ἢ ἰπδιγαοιϊίοη. Ὑμδὶ Οἰδεῖαβ ἄνουν ἤο ποτοὶς δπᾶ 
ΤΟρΔΙ 5οΏ (5, ἱ. 6. οὰ θ6 Δα 5, 15 ποὶ ἰο Ὀ6 ἰογροίζδῃ. Ἠθῇςθ ἰΐ ξοπι68 ἴ0 Ρ888, 
88 Οὴ6 ΟὗὨἁ ἴΠ|6 πιοδβῖ δουΐα ΟΥΙ65 οὐ ἴΠ6 βου γο68 οὗ ἴΠ6 ιἰδίογι 68. ἰῃ αυθϑίθῃ 
[85 5αἱα, “" {παῦ δβου]ὰ ΔΩ ΟἿ6 δἰϊδηαιρί ἴο ἴογεθ δὴ δργοθηθηΐς ὈΘΙΘΘΏ 
Ἡδοετοάοῖυς δηὰ Οὐδβίαϑ, (γι 18 τ06 γοϑαϊῦ οὗἩἨ 2}} ἷ8. Ἰαδογίουβ οῇογίβ 18 
ἰουη ἃ ἱπιρϊπρὶηρ ἀσδϊηβὶ ΟἴΒΟΙ βίουϊθβ γοβρϑοϊϊηρ [86 βαιθ οὐὈ͵δεοῖ, νι ῖο ἢ 
ΤΆ Κ6 ὯΟ ͵ἰ658 οἶδίῃ ἴο 161} (ἢ 6 ὑγα ἢ δὴ ποθ οὐ ψΠΙΟΝ π6 ἢ88 τοὶϊθα : 
Βίυπι, Ἡετοά. δηὰ Οἴδβ. 8. 280. 80 Ὑ δββοϊϊησ 88 οἴθη δοκηον)θάσϑθα ἴ88 
πω ροβδὶ ὉΠ Υ οὗἨ γϑοοῃοϊην Οἰδβῖαϑ δηὰ Ἡδγοάούυβ πὰ 818 Νοῖθε οὐ )1οὰ. 
δις. 11. Βάδγ, ὈῪ δ (16 πιοϑὺ 80]6 οὐ ἃ}1 ὕπ6 οδἀϊίοτγβ οὐ ἴπ6 πόγκβ οὗ οί 
18ο86 δηοϊθηξ Πἰβίου 83, ἢ85 δι, ἀσάϊη δηὰ δἀρϑῖη, ἰπαὺ 41} δθογίβ ἴο γϑοο- 
οἷἰα (θὰ 86 ἴο Ὀ6 ποίδιηρ' ΟΓΘ ἱπ δαιουηῦ ἴπδῃ οὐδωπιὶ δὶ ορότγαπι ρέτν 
ἄετε; ἃ Ἰυάρτηοηῖ, ἢ τὰν νἱθν, ὉΠα. ΒΕ ΟΠ ΔΌΪΥ δῖ. 

58.8}} τὸ ἴθη, πο το δυο δυΐμοῦβ δ ςοηϊγδαϊοιθα ὈΥ ΧΟπορἤοῦ δηάᾶ 
ἰο ϑοτιρίατοβ, οσθάϊῃ (6 τὰ, ΟΣ δἰ ΠΣ οὐὗἉ ἴΒθῆ, ἢ ργθίδγθποθ [0 ςοῃβίβιθηῖ, 
εοῦοτ, οομϑϑηϊβηθουβ ΔΓ ΒΟΥ 168 ὃ ΤὨ8 18 δὲ ἰδδὺ ἴμ6 ϑἴρ]6 αυφϑίίοῃ. 1.6 ῃ- 
ἔετκο ἀθοίᾷθ8 [ῸΓ [86 ΤΌΓΙΠΙΘΣ ; ΤΥ ΓΟδβοη πη ἱπαρτηρηῦ ρῖνε Ὀγθίθσγθηοθ ἴο 
ἴδ ἰδιῖον. 



100 ΟΒΑρ. ΥἹ. ἵν᾿ ΟυυΟσΊΤΊΟΝ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΕ ΥἹ. 

[Πητῖυβ. θοῖηρ μοββοεβοα οὗ (6 τνβοΐθ οσηρίγο οὗἨ ΠΟΥ Αδίϑ. βοῖβ ονὸσ 11 120 ὅ58- 

ἸΓΆΡΒ ἴὸ τοσυΐϊδῖα [[5 αἴαϊγβ. ΤΉΘΕΘ νοῦ Ξα ρογ πτσηἀοὰ ὃν ἴἴτος Ῥγαοίροϊβ ; δηᾶὰ οὗ 
1τῆοδα 1) αηῖο} ννὰ8 οὔ, Τα Κιηρσ, θθόλαεο οὗἉ 8 4 01.8}}|65 ἀη ἃ βογν ςοδ, νὰν ἀοδἰ ΓΟ 

τὸ ππῖκα πἴπη ἃ ἰοδάϊηρ ΟἿ ΟΣ ον ογ τ86 σ]οΐο σοαΐσῃ, ἱ. 6. ϑαΐῖγαρ οὗἩἨἍ 1860 ϑδαῖγαρβ ΟΣ 
«ΠΟΥ Βαίγαρ; ν8. 1-. Ἰλπ 6} 5 πάθον ΟΠ ΟΘΤΗ οὗὨἨ Ὀοτἢ σταὰθθ ΓΟ ονίοιβ τοννετγὰ 

Πΐτπην δηι ἀοκίγοιβ οὗὅἨ ἀδορταάϊηρ δηᾷ γυϊηϊηρ πἷπι, θὰ: ΠΟΥ οουἹὰ πὰ ποιμίηρ ἰπ Ὠΐδ8 

ΟΠ οἶὰ] ςοπάποι οα ν ΙΟἢ (Βον σου ά ̓ὰγ Ποϊὰ ἴον {π|5 ρΡυγροβθο. ὙΠΟ {πογοίοτο ἀ6- 
υἱδο 8. βοῇοπια ἴὸ ΘΠΙΓΆΡ Πἷπι, οη ἴπ 6 ργουπά οὗὨ [18 γε] ρου ἀπ1168, γ5. 4, 5. ΤΉΘΥ 

ροιβυαλάοα ΑΓΒ ἴ0 ΤΏΔΚΘ ἃ ἄφογοασ, τ[ΠΔὶ πὸ τραυεδὶ βΒῃου ἃ ὃὈ6 πηαάς οὗ ἀοἂ οΥ πλδ:ι, 

ἴον τλϊγῖν ἄδνβ, οχοορὶ οὗ ἴῃς Κίηρ δοῃθ; γ8. 6--ϑ. Ἰδηϊοὶ, ἢ {0}1] Κπον]εάρο οὗ 

1.18, ΜΟΓΕΠρροά, ἃ8. τιδιια], ᾿π ἢ8 σι θοῦ, ΘΓ 6 σου! θ6 866 ὈΥ͂ ΟἰΕΓΒ ᾿γου ἢ 

1Π6 νἱηάονν οὗ 1115 δραγίπιοηῖ; ν. 10. Ηἰβ8 ποούϑουε νῆο γα οὔ [86 τννδϊςἢ, ἰηΐοσσα 
τα Κίηρ. ἀμὰ ἀτρὸ το ὁχοομιίοη οὗὨ εἶτ᾿ δίδίαιο {πὶ δὰ Ὀδοη τηδᾶθ, ἰῃ6 ῬΡΘΏΔΙῪΥ οὗ 

ΠΟ ἢ νγ48 10 ὕ6 ἐδεὶ ᾿πῖο ἃ ἄδῃ οἵ ᾿ΐοῃβ; νβ8. 10--ξ18 ὙΠ6 Κίηρ 15 στοδιν αἰδιγοββοα 

Ὀγ ("τὸ Ἰηἰοτιηδιίοη γεβρθοιίης Παηίοὶ, πὰ β6 6 Κ8 ἴοσ βοπιθ δχυ ρϑαϊθηΐ ἴο 7051} ἷπὰ ἢ 

ἢἷ8 τεΐϑαβθ, Ὀὰὶ μα πᾶ ομθ. Τ]ι6 δόσυβοῦβ γοῖαγῃ, δηὰ ὑγζο τ1πΠ6 Ὅχοου το οὗἩ 186 

ῬοΠαΪΥ ; τὸ Μ ϊοἢ (Π6 Κίηρ [δ 68 ἢἰ πι86 1} ΟὈΪ γα ὰ ἴο δββϑθηΐ; 14--16. Τη6 ἄδῃ οὗ 
86 ΠΟ Π8 18 οἰοβξοὰ ὕροῦ 1)δηϊ6ὶ δηὰ βρα]οὰ; δῃὰ τς Κίῃρ γοῦθβ τηουηηρ ἴο ᾿ὲδ 

Δροάθ; νβ. 17,18. ὙΠ 6 Κίηρ αἴτογ ἃ εἰ οὗ αρὶ᾿διῖοῃ, ζΌ68 ΘΑΓΪῪ ἴῃ 106 τηοτγηΐης ἴο 
τῆς ἀςτῃ; 64}}5 δοιὰ το 1)8ηϊαὶ ; δηὰ ἰ8 ἀπεπογοα Ὀγ ἢἷπὶ ὙΠ δη δοοουηὶ οὗὨ 5 βαῖδ- 

ΖΥ; Υ8. 19-..-.22ὥ. ΤΠ ἴῃς ογάογε  δηΐοὶ ἰὸ ὃ6 Δ κθη ἔτοπι ἴἢ6 ἀθῃ, δῃὰ ἢΐ8 δ᾿ 96:8 

δὰ τΠ οἷν ΤΆΤ 68. τἴὸ Ὀ6 τὨγονῃ ἰηῖο ᾿δ; ν8. 38, 34. ᾿αγίυϑ ἰ88065 ἃ ργοοὶδπιδίίοσι, 

{δὶ 6 ἀοἀ οὗἩ ΠὨδηϊΐοὶ μοι] δα ἔραγοὶ δηὰ σχονογοηςθα, θοδῦβα οἵ (6 ΟΠΟΘΣ5 

ΜΟῚ 6 δὰ ἄοῃο ; γν8. 396, 372. Τδηίοὶ γα πη 8 ἴῃ ἔλνου ἸῺ τ86 Κίηρ, δὰ δῆδσ- 

ὙΓΤ5 Ὑν}}} Ογγαϑ; ν. 28.] 

(1) Απά Παγίαβ ἰὸς Μοάο τοοῖκ ἴπῸ Κἰηρσάοπι, θη ἢ6 88 δῦουϊ εἰχίγοῖνο ὙΟΔΥΞ 
οἵ δρθ 

Ταῦ {Π1|8 ὈοΙοη ΡΒ ἴο [16 ργϑοθαϊηρ ΠΑΓΓδίίοη, δθθῖὰβ ἰ0 Π16 4116 ΟἾΘΑΓ : 

ἀηα ἴῃ (18 ᾿ἰσ ιν τηοϑὶ οὗἨ [6 Θοταπιθηίδίογβ ἤν τορδγάθα 1. [10 86 συθβ 
ἰο οοπιρίοῖα {πὸ ἰδίους τίν οὐ 1η6 Ὁ] Δ] τθηΐ οὗὨἨ ἴΠ6 {π|γὰ οἶδυβα ΘΟ; - 

ἰαἰπ δα πη ἴ1Π6 ΜΥΠΠΡ οἢ 16 ν'8]}, νἱΖ. “ΤῊΥ Κἰηράοιῃ 8}}8}} 6 ἱΔΚθῃ 
ἴτοπι (ῃ66, ἀπ σίνοῃ ἴο {Π6 [δα δἀπᾶ (Π6 Ῥογβίδη. --- 32, 2 πε ίδε 1,83, 

οἱγοΐίογ, αδοιά. ΤὮδ Ἰάΐοτ, δοη 977 80 ἡιαπῷ ψϑαγξ, 18 ἴ00 [ἈΤῚ}}18 0 ἴο ποορᾶ 
ΤΟΙΩΔΙΪς. -- ἘΣ, ἑοοῖ, γεσοϊυοα ; ἴτοῖὰ οπ ἢ ΤΒΘ πη ρ]οδίΐομ βϑϑιηβ 

ὙΘΓῪ Οἴθαγ, (αὶ 6 ἴοοῖ [86 σονογησηθηΐ οἵ ψ Ὡς [η6 ΒΑΌΥ ΟΠ Β Κἰηρ 
Βα ὕθεη ἀορτὶ νὰ ; οτ, ἴῃ οἵπεγ ψογάβ, ἐμαὶ μς ἴοοῖκ ἐμαὶ Κίηράοτι το Β 

Βεἰβμαζζαγ μδὰ ]ε. ---- Δ, ἔδια. όσα οὗ ἸΏ, Ὑ ΒΙΟἢ 18. ἃ οοπίγβοίοα 

ἄνα] [ῸΥ Ὑγτ, δηᾶ Ὀοίηρ᾽ οὗἉ ἃ ἴδῃ. ἴογπι, ἱὉὺ ἄρτθθβ Μὴ (86 τιδβο. ποῦυῃ 
ἡ, 8.86. 2. ΤΙΝ 5 18 [16 ΟὨΪΥ ἀμαΐ ἴογττα ἴῃ ΟἸΒΔ] 66. 

Φ 
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(2) Τὶ βοοτηϑὰ ρσοοὰ ἰο Πλατίῃβ, δῃηὰ ἴδ δρροϊηἰοὰ οὔθ υπάγοα δῃἃ ΤΘΠΤΥ ΒαΙΤΔ ΡΒ 
ονοῦ ἴῃ6 κἰηράογη, 80 Βῃου !ὰ 6 ΟΥ̓ΟΣ 8} {Π1|6 ΘπιρῖΓα. 

ἘΠῚ» δέον τα ὩΣΏ ΟΥ 5, ἐπ ἐλ δἴσλϊ οἵ, ἐπ ἐλε υἵεισ 97, Θοταρ. ἴῃ 4: 
94, πἤΟΓΟ 9» [Ὁ]]ον8 1μ6 βατὴθ σδζῦ, ἴῃ 8 {1 βθῆβα. --- δ ΠΟΤΊΝ 5, ΑΟ6. 

πῆ Ὁ, 8. ὅ6. 2. --- ἸἸΠΠ5, 866. οῃ 2: 206. Τὴ Ἰαβὶ οἴαυδα ΒΕΓ βΈΥν6Β ἰο 
οχρίδίη δηὰ δχσρβηᾷ [6 πηδδηίΐηρ' οὗ (ἢ 6 ργϑοβαϊπῃρ' οη6, 80 (Παὐ (ἢ! Γαδ ὺ 
ΤΩΔΥ͂ Κηον ἰπδὲ (6 ΔΓΓΤΕΠροπΙΘηΐ ἴῃ αυδβίϊοη 18 αχίθηἀρα ἰο {π6 τοὐοίδ οὗ 
(86 οπιρῖγτο, ἰο (δῦ ὨΘΉΪΥ δοαυϊγοα 88 Ὑ76]}} 88 ἴο [ῃ6 Γοβί. 

(3) Απὰ ονοῖῦ ἴποπὶ ἰὮτοο ἀϊγθοίογβ, οὗ τὶ οπὶ δ ηἾ6] 8 ὁΠ6, ἱῃ ογὰθγ (δὶ [Π|086 

ΒΔΊΓΔΡΒ ταὶ χὮϊ ΓΟ ΘΓ δὴ δοσουηῖΐ ἴο ἴΠ6πὶ, ξοὸ μὲ 1:6 Κίῃρ τοῦ βυ ΕΓ πο ἰοΞϑ. 

ΚΣ, ΘΙΏΡΒ. [ΌΤΙ τα ΗφὉ. 59, οὐδτ. ---- ἩἸΓΙΣῸ., 70. ὙΠ} Παρῆν. ἢ, Ὀαίοτα 

8 50 ΠΧ, κ 88. ποία, 1ἰϊ. ογέλοεηι. ΤῊ ψΠ0]6 ΡὮΓΑΞΘ, ἴῃ 18 ΠΠ|6ΓᾺ] ΤΌΓΠῚ, ΓΒ 

1Πυ8: Κι ἐλε αδοῦυο 97 ἐΐδηι οὐ ὕγοηι ἰΐδηι, Ἰ. 6. ἴῃ (ῃ.6 ΒΌΡΘΙΙΟΥΥ οὗἨ {Π6Πὶ - 
οτοῦ ἴθ. ΤΠ6 Ἰάϊΐοτα 8 Ομδϊ δῖος ρυσοὶγ. ὅο ἴῃ Τατγρ. Οηἰ., ὅδ. 22: 
9, ΝΛΣΙΣ Ὸ ἘῚ2, 1π|. αὔουθ ἤοπι ἰλδ «ροο ται δῦονα ἴπ6 σοοᾶ; Ῥθαΐ. 28: 
48, "Ὁ τον, αδουό ,ῆοπι ἰλδ6 τες δῦουβ {Π66. --- 3. Ὁ 158. Ὀ]δῖπ ΘποΌρἢ 88 
ἴο 115 ΠΘΟΘΒΒΒΙῪ ταδϑηΐηρ ΠΟΙ ; Ὀαΐ 18 ΘΙΥΙΩΟΪΟΡῪ 18 υποοτγίβίη ; 866 1η [μ6Χ. 

-- ὙΠΕΘ ....5ΞΡ7ὸ ὦ τοΐοηι, ὶ 41. 1. --- 3 πὴ, Ῥαγί, ἴῃ Ῥθδὶ, οἰ πὰ ἡ 
ἴῃς ΤΟἸ]οννῖπρ νϑσὺ οἵ οχίἰβϑίθποθ, δηὰ ἀδποίϊησ οοπ ϊπυθα ΟΥ̓ ΟυβίοταΓΥ 

δοίίοη, 8 47. 1. --- ΞΚΈΣΩ, ΘΙΏΡΆ. οὗ ὈΣΏ, ταίΐο, ἀοοοιιηΐ. ---- ῬῚ) ὯΔ5 8. }αᾳ8- 

εἷσε Β6Ώ86, Ὀδοδυβ6 116 νου 18 1 ΓΔΏΒ. ; (Π6 ΤΌΓΤΑ 18 ἰῃδὶ οὗ δὴ δοί. Ῥασί. 

ἰη 68], ὃ 12.1. ς. ΤΠ ἐρ88 τοίοστθα ἰο Β6γθ, Βθ6 [18 ἴο Ὀ6 (δι οὗ ΓΕν ΘΠ 6. 

(4) ὙΒδη 186 βϑῖης ᾿δηἶ6] τγγὰ8 τηδὰδ οἢε οὐον (Π 6 ἀϊτοοίοτβ δηὰ [ἢ ς βαῖγαρϑβ, "6- 

ὁδ86 8 ΘΧΟΘΙ]οπὶ ΒΡ τὶ γὰ8 ἰῃ Ὠἷπὶ ; δηά [86 Κίηρ ἱπιοηἀεοὰ ἴο 561 ἢ οΥοῦ [ἢ 6 
ὙΠῸ]6 ΕἸΩΡΊΓΕ. 

ΠΕΣ, Ῥασί. Π{ῃρ88], ὅπη] Ῥαίίδῃ Ὀδΐοτα ἃ (ὐυζίυγα!. --- ΚΣ »γε- 

επῖπεπί, οὐ ἐλαξ τολτοῖ Θαοεθαβ οὐ σο65 δεψοπα οἴ 6Γ8. ---- ΩΤ, ῬΘ6Δ8] ἴόστω, 
812. 2. 1. α. --- ΠΒΌΡΙΟ, [πῇ ΑΡΒ. ΜῈ} 5υβὶ, ρΡ. 56. 6. 

(5) ΤΒδ ἰῃς ἀΐγδοιοῦβ δῃὰ 5ϑίγαρβ βουρῃϊ ἴο δη δοτὴξε ὑτοίθηςδ ἀρϑίπδί Π) Δ ῃΐ6], 

ἰὰ τοζασζά ἴἰο ἴδ. ρουθγῃτηθηῖ; ὈΠϊ ΠΟ ῥγοίθῃοθ ΠῸΓ σουταρὶ ἀο δ] ηρ 616 {ΠΟΥ 80] ἴο 

δηά, Ὀεσδα56 (πδι Π6 γγα8 {Δ {Π|π], δη ἃ δα! ΟΥὁ οοτττρὶ ἀ6 8) ν88 ποῖ ἑοπῃά ἀρεϊηϑῖ 

ΤΣΞ, Ῥατί. μ]. οὐ 58, [Ὸ0γ ἔοστω, Ὁ. 91. ες. ΊΙ!. α. -- ῬΝπ) 5, 11 ὑπ 
γεβροοί ἰο ]απῖεῖ; 1 αν ἰγαμβϑἰαίθα αὔονα αὐ δθηδιίηι, ἴῃ ΘΟΠΙΌΓΙΩΪΥ 
πὴ οὐγ ἰάΐοτη. ---- ἼΣῸ, τ, οπ ἐἦθ δἰάδ οἵ, οἩ. ἐδι6 ρατί ὁ Ξε- ἴῃ τεραγὰ ἴο. 
ΤῊε ποσὰ ΓΡΉΤΤΣΝ 1 Βα ν6 ΤΟ ἀοΓΘα 88 8 πουη, ἴον (Π6 ἔδπι. οὗ δα )δοίἑ νο8 
ΟΥ ΑΓ ΟἾΡ]68 ΘΘΒῚ]Υ ρΌ68 ΟΥ̓ΘΓ Ἰηΐο 8. ὨΟΏΗ. --- ἸΩ ΤΌ, αγί. ρᾳ58. Αρἢ. 
οὗ Ἰϑι, 566 Ρ. θ6, 9ὲξ ἴῃ ποία. --- δ δροῦ. ἔοστα οὔ τῳ, 8 81. 1. --- 

ΨΌΡΡ, Πὲς ὠροπ λύπι, 1. 6. τϑϊηρ, ου Εΐπα 88 ἃ Ὀυγάδῃ ; ἴῃ {Π|8 ὙΑΥ Ὁ5 
ΟΟΠ,68 ἴο ᾿η68Δῃ ασαϊηδί, ΔΒ 1 ὮδνΘ ΣΝ τὰ 1 δρονϑ. 
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(6) Τί οη βαἰὰ ἰποβα τηθη : Ὗ ε 58}8}} ποὶ πὰ ΔΗΥ͂ ργθίθηςθ δρϑίηβί {πΠ18 Ὁ) δῃ]οὶ, πη- 

6859 ννὰ Βηὰ [11] δραΐπϑβι Ἀἰπὶ τσὶ τοβρθοῖ ἴο ἴῃ 6 ἰὰνν οὗ 5 ἀοἀά. 

μπἰθ. Πόσο [86 τηθσ βἰρῃ οἵ νογάβ8 αυοίθα. Α ἀουῦ]θα οοστηα νου]ὰ 
ΒΆΒΙΟΙΘΠΕ]Ὺ ἰγϑηβὶδίθ ἰΐ. --- πϑῦσι, 18. ρίυσ. ΑΡἢ. Επί. 8 Πὶ τοϊδηϑᾶ, 

Ῥ. 49. ὅ. --- ΟΠ: ΘΠ, ΑΡἢ. Ῥταδβῖ. 181. ρίυσ. Πα ὕοὺπ ΓΙΣ9, οὐ σβί μδι 

1π6 ῥτοπουῃ ἴῃ 18 ρῥίδοθ, ἰδ 6 ΓῈ οπιε, ΤΠ ἰγϑηβ᾽δίίοη δῦονυθ ΒΌΡΡ]168 

186 ἰαιτθγ. ---- ΤΣ Ἠ88 Βρϑοῖδὶ σχοίδγθηςθ ἴο 8 ἔαῃσ οΥγ δίαξιέε ἰῃ τεραγὰ ἴὸ 
ταδί γ8 οὗ το σίου. Τὴθ ογά 56 6Πὶ8 ἴο 06 Ῥοσβίδῃ ἴῃ 118 οὐ ρίη ; 866 1.6 χ. 
ΤῊ 8 18. ΠΡ ἰΘδι πο ἴῃ ἴΆνοσ οὗ 8016} 8 ἸπΙρΤῊΥ δηᾶ ρἱεῖγ. [0 που]ὰ 
86 θῶ, (δαὶ δνϑὴ [ἷ8 σῖνδὶβ ΔρρσθἊοπαβα ἰῃδὶ 6 σου]ά σοιημδίη ἅστη απὰ 
ἀν Υ ΘΓ ηρ᾽ ἴῃ Π18 ΓΟ] ρίουβ ἀυ1168. 

(7) Ὑπθη τποβα ἀϊγθοΐουβ Ἀπ βδῖσαρβ ταβῃ θα ἱπτη Ὁ] ΟΌΒΙΥ ἴο ἴῃ 6 Κίηρ, 8δηῃα Βρακα 
{ἰπ8 ἴο εἶπα : Ο Κὶηρ Τατίαβ, να ἔοσανοσ! 

ἸΘΝῚ, (86 Ηδθ}. ἴογπι οὔ Αρἢ. ρ. δ0, πϑᾶγ (δ ἰορ ; ἴδ πιθδῃβ ἕο αϑ- 

βεηιδίο απα πιουε αἰοηρ ιστίλ ἐμηχι, ΕΚ 6 ἃ ΤΩ 0}. ---- ΕΥ [Π6 ταδὶ οὔ ἢ 6 σ Ὁ ΓΒ6, 

866 ου 23: 4 ]Τρηροῖκα {815 “(86 ἩΤΙΟΣ ἢδ8 ΠΟΤῈ ἰογροίζθῃ Πἰτηβο]ς, 
Δηἀ ψΟΠάΘΥΒ ΠΟῪ 8}1} [Π656 β8δίγαρϑ οου]Ἱὰ Ὀ6 ἴῆθγα ἰη Βδθυ]οη, ἤθη {Π6Υ̓ 

ὍΘ, Ὀουπᾶ ἴο Ὀ6 ἴῃ {Π6ῖγ Γοβρθοῖῦῖνο ΡΓΟΥΙΏΘΘΒ, [ῸΓ (Π6 Βακα οὗ ἀϊβοβατγρ- 
ἱηρ {ποὶν ἀυτ681 Βαϊ ᾿παϑιυυοἢ 88 [ΒΘῪ Ὠδά Ἰυ8ὲ θ6θῃ δρροϊπίβα, δὰ δὰ 

ποὶ γοῖ {Ὁ}}}7 Ργεραγοά ἴο ρὸ ἴο {δμϑὶσ τεβρθοίν βίο 8, ΤΩΔΥ ἰΐ ποὶ Ὀ6 
ΘΑ5}Υ Βαρροβαά, (μαὶ ἀυγίηρ [86 ἀοΙΑΥ ΠΘΟΘΕΒΆΓΥ [ῸΓ ῬΓΘΡΑΓΑ(ΙΟΏ, 811 ὨΔΡ- 

Ῥοπϑά σοὶ 8 Βοσα σοϊαίθ ἢ Ηονθυοσ, Βῖ8. ῬΣΙηοΡ4] οὈ]θοίϊοη 18, (μὲ 

ἀδῖσαρ8 ΨΘΓΘ ποῖ γοῖ 1 ἴδοί ἀρροϊηίθα. ΟΥ̓ (818, ἸοΓῈ δποῆ. 

(8) ΑΙΙ τῆς ἀϊτοεοίοῦβ οὗ [η6 Κίῃράοπι, [π6 ἀορα υ - ΠΟΥ ΟΓΏΟΥΒ, δβδίγα 8, δία 6- ΟΌΠΟΙ]- 
Ἰουβ, δπὰ ονούβεοῦβ, ἔδΥ6 σίνθη σου ηβοὶ ἰὸ Θϑί Ὁ 5} ἃ ἄθογοο οὗ [86 Κίπρ' δῃὰ οοηῆττῃ 

ἃ το  ἰοπ, {πὶ ὙΠΟΟΥ͂ΘΥ 8}18}} πὸ γοαιϊιοδὺ οὐὁἨ ΠΥ ροᾶ οὐ πιδῃ ἴογ τὨϊγῖν ἄανδ, 

ὁχοορίὺ οἔιδοςο, Ο Κίηρ, 6 988}} Ὀ6 οαϑ: ἰηῖο ἴΠ6 ἀοη οὗἸ]0η8. 

ἸΏ ΘΌὉ, ΠΉΡΔΑΙ 8 0]. Ῥοτγῇ,, ἔγοτη Ὁ" τ Η60. γῶν, 866 1,6χ. ὑπάογ ἰοῖ- 

618 Ὁ δπὰ τ; " ̓ πβίεδά οὔ ἅ ἢ ὈΔΡΉ. ἢ, ΑΠΟΓ ᾿ϊ, θοσδῦ86 οὔ (Β6 ααΐ- 
ἴυτα] (πα [0] 8. Ζοοϊρτοοσαΐ δοῖλοη, 1. 6. πιμιέμαΐ σουιγιϑεῖ, ῖ6 ἀδηοίοα ὈΥ̓͂ 
ΤΠ ρ64] ΘΓ ---- πκὸ ΝΊΡὮΔΙ ἰῃ Ηόῦγον, ὃ 10. 7. -- ον [86 οΟὔΟΟ ΓΒ ΠΔΙη68, 
866 οη ὃ: 2, 24. --- ΠΌΡΡ, Ιηξ, Ῥδε] οὗὁἨ ΞΡ. --- Ὀ5}, [Π|| δρηιοίλίπισ οον- 
βυπιοά οὐ ἐβίαῤἰϊδηθά ; ἴον ἴπ6 ἴοστω, β66 ὃὶ 28. ἃ. 1. 2. -- πρῦι, [πῇ ῬδΕ]. 
- ὍΝ, »γολίδιίον ἔτοτα “ον ἰὸ δίπα, σοπιδίγαϊπ ; [88 ἴΌΓΠι ἰδ {Πκ ἘΔ 

ΔΌΟνΟ. ---- ᾿ΣΞ τες 5592) ὃ 29. θ. «. Τῇ ὕνο [Ὁ] ον ίηρ πουηβ Βᾶνα [88 

δϑῖη6 ἴογτλ ὙΠ} {πΠ6 ἢγδι ὑνοὸ ἴπ {Π18 γ6γ86, 88 ῃοίϑα δθονα. --- ἡΏΡΙΙ, 980, 

ἴτοπι ΡῸ, ΠΡ]. ἕογια δά θά ᾿ ἘΪ6}} τα 68 ἰΐ ᾿πίο 80 ΤΥ ἐεηδ, ἢ. 10]. 
--ἈΡολο, Ἐπὶ, ΠΠΡρΘΔΙ. --- λας, Ρ]. οὗ πλὴν ἴδπι. ἔοσω, 18 τς ἀρΡρᾶ- 

ΤΟΠΕΪΥ ραγαδορσίο, 80 ἰμδΐ [86 ΜΟΓα ταὶ πη ; ἴῃ ἀφο] ηἴηρ, Βονγονοτ, (Π18 1οἰ- 

(ον ἰβ ἰγϑαίϑα 88 1 1 6 Γο οὗ [86 τοοῖ, ἀμ 8 βυιδειἰαἴ6 (848 υδϑυ8] 6Ἰβθνν 6 ΓῸ) 
[Ὁ ἃ βηδὶ 1; οοῶρ. Ρ. 92. Ῥδγ. Α. Ὀ. 
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(9) ον, Ο κἷπγ, ἀο τοῦ 65.818} ἃ Ῥχοδιυἱτίοπ, δηὰ ἱπβογὶδθ ἃ τυ ἰηρ τ Ϊςἢ οδη- 
ποῖ ὃς εἰιδησοά, δοοογάϊῃρ, ἴο [86 ἰὰνν οὗ ἴ0 Μεάθβ δηὰ Ῥεγβίδῃβϑ νυ οἢ οδπηοΐ Ὀ6 
τεροδὶοά. 

ὈΠΤΡΩ» 2 βίηρ. Εὐξ, υδ6ἀ 88 86 Τπυρθῖ. οὗὨ βπίγαδίυ. --- ΓΆΣΌΓΙΡ Ρ΄, (86 
γετὺ 18 πῇ. Αρῆι. οὗ βοῷῦ σψῖ} ῥγδθϑίοσια. σχϑίδἰηϑᾶ; {π6 νϑυῦ οὗ δχίβίβῃοθ 
Βείης υπἀοτβίοοά ἴον δὲρ, [ῃ6 ρῆχαβθ 11|. τηβδῃβ : ἐξ ἐδ ποί γ0γ οἠαπιφδ, ΟΥ 

τ δείηρ οδαπρεά ; 5ε6 ὃ 40. 8. ποίς, ἀπὰ σοηρ. ΗΘ. ἀσαπιτ. ἃ 129. 8. 
-- ΝΉΣΩΙ, {π᾿ 88 αἰοραψ. ΑΒ ἴο {86 ἐπιπιιμαδιϊιῳ οὗἨ Ἰαγβ ψτι θη δπὰ 

868] σι 11} {π8 Κι Πρ Β βιρῃησί, οορ. δι}. 1:19. 8:8. Οὔδβοσγνο ἰπδὲ Βθσθ 
ἐδ6 ογάδν οἵ ἰὰῈ6 ἔτσο Ὡδίοῃ8 18: “οἄοβ απα εγβίαπδ; ΜὨϊοῖ ἀρτοοβ τ 

(86 ἰδοϊ δϑϑοσίβα, νἱΖ. ἰμαὶ (86 Κίηρ Ποὺ οὐ (86 ἱπΠσοὴΘ Ῥγ88 ἃ “εαΐαῃ. 
Βυὶ ἴῃ δι. 1: 8, 14,18, 19, δὴ 8 βεγείαπ ἰβ οἡ ἰῃ6 ἰΠσοηθ, 186 οΟΥ̓ΟΣ 

18 : βεγείαηβ απαὰ Ἀεάοεε. ΤὮΘ 86 ἴο Ὀ6 τηδάσ οὗὨ ἰ(πὶ8 οί, [88 ΔΙ γοδαυ 

Ὀδδη ρΡοϊηἰεα ουϊ πῃ [Π6 Τοπιατὶ8 δὲ [86 οἷοδα οὗ {86 ργϑοράϊηρ ομδρίοσ. 

(10) Βεοεδῃβο οὗ (μ18, Κίηρ Παγα8 ντοῖθ ΟὟ ἃ ἩΓΠ Ηρ ΟΥ̓ ἃ ῥγο ἐδ τ οΏ. 

Ι[Βανὸ ἰβκθὴ δ ΟΝ ΒΘΟΓΘ 88 ΤΏΘΓΕΙΥ ΘΧΘρΘΙΪΟΆ] ; δὰ ποι μίπᾷ ἷἰε ἸΏΟΤΘ 
οομμπιοη (Πδῃ ἴο Θοπηθοΐ 80 Θχθρθί! 8} οἰδῦδο ΟΣ ψοσγὰ ἰο πδὶ τ ΒΟ ῥΓγθ- 

οδάββ, ὈῪ ῥἰδοίπρ' Ἱ Ὀοίογα ἱ. 

(1) Νον δηΐοὶ, πθθη δς ποῦν [8] [Π6 τε Πρ’ γ88 οοτηρ]εἰοὰ, τγοπῦ ἴο ἢ 8 ΠΟΌ56, 

δηὰ [ιὶ5 ὙΪΠΔΟΥΒ ΜΟΓΘ ΟΡΟῚ ἴῃ ἢΪ8 ὈΡΡΟΥ σπδτηῦοσ, ἰουγαγὰ «96γΌβ6] ΘΠ), δηᾶ, ἐἤγ6Θ 

ἔπη6 5 ΘΟ ἀν ἀϊᾶ ᾿ὰ Κηδεὶ προ ἢἷ8 ΚΏ669, δη ἃ πη δυρρίϊοαϊίοπ, δη ἃ υἱἵον ργαΐβο 
δείοτε αοᾷᾶ, ΘΠ Εἰ ΓΕΙΥ 8 ἢα δὰ ἀοηα Ὀοΐοτα 118. 

γίεησ τισας σοπιρζοίεα, Ἰλϊ. [6 τ τὶ πρ' τα8 τὶ. Βαῖ οὐν ἰάΐοτι ΒατάΪγῪ 
δι τ}}15 δυο ἃ ἴογτη οὗ βχργαββίοῃ, δὲ ἰδαϑὶ 1 νου] ποὶ 6 8] ονϑᾶ 848 φοοά 

Μραφέ. --- Ἴ32.. ὈΪ. οὗὨἨ Ἰ2, 88 1 ἔγοιῃ ἃ τοοί 59, ἰγεδαίθα 88 ἥξηι. ῃθγθ, ὈΥ (86 
Ῥαγί. βίο ΤΌ]]ογ8 ἴῃ {86 [6 τι. Ρ]ΌΓ. ---- ΤΌΣ ἢ 50 ΒΕ ; οοιηρ. ὃ 29. 2. δ.10, 

δὰ Β6Γα [86 πουῃ [85 [86 ἤδη. ΘΠαΐ Πρ 85 ἴῃ 8 81. ---- Ἰ) ΤΊ ) γ6 ΚΘ ἱ [ΓΔῊ8- 

ἰδῖθ [86 Ἵ Β6γθ ὉΥ͂ δύδη, οἰέαηι, δηα ᾿ΐ ου]ὰ [μ6ῃ βϑογσνθ ἴο γθηάθὺ θη ρ δίῖο 
ἴΠ6 ΠυΌΟΥ οὗ ἰἰτη68 ἰπδὶ Π8η16] νγϑηὶ ἴο ρουΐοστα ἢἷβ ἀθυοίομβ. Βιιϊῖδ 
ΡτοῦὈ]6 6:86 οὗ 1 18 ΠΊΘΓΘΙΥ 88 ἰγαῃβ θα δῦονϑ.--- ἤη λὲδ μρρ}ὲγ ολαπιδεγ, 80 
ΔρΑΓΘηΐ ΡΓΟΌΔΟΪΥ Ὀ01}} οα {π6 ἴορ οὗ [πὸ Βουδα, ψ 1} ἃ τοοῦ οἵ 1:18 ὀοσῃ, 
δηὰ ἀεδίρηρα ἴον το σοι θηῦ ; ΟΡ. 2 ὅδ. 19: 1. (18: 88 Εηρ.)1 Κὶ. 17: 
19. [ νγὰβ ἴΠ6 ὑϑυδὶ ρ]δοθ Ὁ. ῬΓΆΥΘΥ: 566 Αοἰδ 1:18. 10: 9. --- 70- 
τραγὰ οἷεγμεαΐοεηι, Ὀδοδυ86 ἴπαὶ γὰ8 ἴῃ6 ΡΙασθ ΒΘΓΘ [ἢ 6 ΒΡ6614] ῬΓΈΒΘΠΟΘ 
οὗ ἀοά νγαβ βυρροβϑά ἰο Ὁ6, ὈΥ͂ ΘΥΕΥῪ ΗΘΌΓΘΥ ; ΘΟΙΏΡ. ἴοσ (86 ΠΚ6, 5. ὅ: 
8 (7). 28:2. ὅδ866.}6 στουπά οὗἉ (818 ργϑδοίϊοα δανογίϑά ἰο, ἰη Ῥβ. 20: ὃ (2). 

80. ϑοϊογιοη, ἴῃ ἢἷβ ργαυδῦ, 2 ΟἼτοη. 6: 84, δΔηὰ τερθδίθαϊυ ἴῃ 1 Κὶ. 8: 88, 
8ὅ, 838, 44, 48. Ἰη [ἴα πιδῆπογ (6 Μοβαιησηθάβδηβ στη ἰΠοὶγ ἔδοα ἰο- 

Ἡαγὰ Μίοοσβ, ἰπ Πποῖὶν ἀσνοιίοῃβ; δηά ἴῃ6 ΨΟΓΒΒΙΡΡΟΓΒ οὐὗἨ Οττηιδα, 88 

Ρσεβοηίοα ἰη ΕἰΖεῖς. 8: 16, Ιοοκοὰ ἰο {π6 σίβίῃρ ϑ0π, [86 δγαῦο] οὗ Οττηυδά. 
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Τὴ 1Κὸ τδηηοτ, [86 δηοϊθηὶ ΟἸ τ βδη8 υϑοὰ (0 ὈΤΑΥ τ (ΠΟΙ [Ἀ0 65 [0- 
ναγὰ [9 οϑϑὶ; Οτίρ. Ησιυ. Υ.. ἱπ Ναυη. δον βο]ἀϊ δοουδαβ [86 Ὑστῖϊοεν οὗ 
τηϊϑίακο ἤθγθ, οἢ {86 ρστουηά, (88 Π6 8ν615), [πδ. (6 ὅθ νγν8 δὰ 88 γαῖ "0 
ΒΟὮ ουδίοτῃ, δηἀ Ὀδοδυδα [ῃ6 (6016 88 ΠΟῪ ἴῃ συΐη8. Τδα ἔγβι οὔ]θὸ- 

ἰἴοη 18 ΟἸΘΑΓΙΥ͂ ΘΓΤΟΏΘΟΙΒ, 88 (ἢ 6 αυοίδιίοηβ δΌΟΥα ΒΒΟΥ ; δηά [ἢ βεοοῃὰ, 
οὗ Ὡο ἐτηρογίδηςθ. Ὑ 88 ποῖ {86 στουπά ψογα [86 ἰορ]6 βἰοοά 81}}} δα- 

ογοά ἴῃ ᾿ἰμοὶν ογθβ "ῷ Απὰ ἀϊὰ {ΠΟΥ ποῖ Θχροοί, δοοογάϊηρ, ἰο (88 ργοἀϊοοα 
οὗἩ «Θγοπιΐδῃ, ἰμ8ὺ ΤΠ6Ὺ δμου]ά σοίασῃ, δηά σοῦυ]ἃ 1Π6 ἴθι] ὃ --- 726 

ἰλγοδ ἐΐηιθϑ οὐ Ῥγαγοῦ ἃτθ δἀνογίοὰ ἰο ἴῃ Αοίβ 2: 1ὅ. 10: 9, Ὅδη. 9: 31, 
ἴ. 6. δὲ 9 ο᾽οἴοοκ, Α, Μ., δἱ 12 Μ,, δηὰ αἱ 8 Ῥ. Μ. --- πὴ, Ῥασγί. Ῥϑδὶ 

ὙΓΓΓὮ ῬΓΟΏΟΌΏ δε ΣΙ, ὃ 47. 1. δ., ΒΙΓΟΠΡΊΥ ΟΧΡΓΘΒ868 ὨΑΡΪΐ ΟΥ ΘΟΕ πυ δά 80- 
τἴοῃ. --α ὙΠ 2.), Ρ]. βυ δ, οὗ 12. -τ- ΚΌ ΣΟ, Ῥαγί. Ῥδεὶ. --- πο, Ῥατὶ 
Ἀρἢ. οὗ πὶ, 8. 20. 2. 6. -- ἼΞ9 ΝΠ, 8. 47, α. --- ΓΙΣῚ [848 [86 οοῃβί, 
βίδίθ βθῦο Ὀθίοσο 1, ||. α »γίοτὶ ἱδπίροτο μι) (ταὶ). 

(12) ΤΏδη [8056 πιδῃ σδῖλα [ἀπ] ] που 5}γ, δὰ ἰουπὰ Ῥαιΐοὶ ῬΓΑΥΪΩς; δηἃ ΓΑΔ κἢρ 

Βαρρ)ἰοδίίου Ὀοέοτο .ἷ8 Οοὰ. 

γόδησι, ΑΡΒ. πὸ (86 ΗθΌ. Ηρ, Ρ. ὅ0 πϑᾶσ (8 ἰορ. Το Ὁ {μδΐ (Ἐ 
Ἰονν8, ΤΏ ΓΒ [86 Α6ς. --- Ἰ)π, ΠΏΡρΔΑΙ Ῥαγί., {Κ (86 ασϑοκ ΜΙά. νοἱοβ, 

πιαζίησ διρρίϊοαίζζοη, γοΥ ἀϊηηβεῖ. 

(18) ΤΉ θη (πο Υ ἄγαν ἤθᾶτ, αηὰ Βραῖα δαΐοτο (π6 Κίπρ' τοβροοῦηρ [Π6 τογαὶ ρυοιἤοα: 

Ὠάϑι τὰοα οὶ νυγῖϊα ἃ ρυοῃι δ τἴοπ, τΠπαῦ ΘΥΘΓΥ͂ ΟἿ6 ὙὮΟ 88}8}} πιδῖ6 τοαθοδῖ οὗ Δ ροὰ 

οΥ πιδῆ, ἀατίηρ τἰγῖγ ἀαγδ, οχοορὶ οὗ ἴΠ66, Ο Εἰηρ, 8.14}} Ὀ6 οδβὶ ἰπῖο ἴῃ ἄθῃ οἵ Ἰοδ ἢ 

ΤΏ Κίηρ; δηβιυννογεὰ δηὰ βαϊὰ : ΤΊα τπΐπρ 186. οβι δ] ἰϑιοα, βοοογάϊηρ; ἴο 106 αν οὗἁ [0 
Μροάοβ δηὰ Ῥογβίδῃϑ νυν ΐϊοῃ σδπποὶ Ὀ6 τορθδ]οά. 

Ἐ2ἼΡ, 8. 12.1.1, Ἐν [86 βεαμεῖ, 866 γ. 8 8006. ---- ΒΡ ΤΩΔΥ 6 ΓΘὨ» 
ἀεγβά εσογά, ν]Ζ. ὙΠδΐ (Π6Υ Βδά ͵υδί βαὶά, οὐ ἐλίηο, νἱΖ. [η6 Ὑ016 ΑΔΓ 88 
ΤΟργοβθηίθα. 1 ἢδυαδ ρῥγεξοσγϑα [86 Ἰδίίοσ. 

(14) ΤΏΘη (ΠΟΥ δηβυγεγοά δπὰ βαϊὰ Ὀοίοσε 116 κίπρ : Ὁ ϑδηϊοῖ, γ8ο ἐξ οὗἩ [86 βοῃβ οὔ 
οδρεϊνο ὅθ νγ8, ρΡ8γ8 ἢ0 τορασὰ ἰο ἴ66, Ο Κίηρ, ποὺ ἴο (6 Ρτοβ θη τ] οἢ ἰπου μαδὲ 

Ὑτίτοη, ἴου (ὮΓΘΘ {{π|66 ἴῃ ἃ ἀΔΥ ἀοοθ8 6 τη 8 Κ6 8 γοαθοϑῖ. 

Το πγβὶ "πΠΒ6ΓΘ ἰΒ ἃ τη 6ΓῸ βῖζῃ οὕ ψογὰβ ἰο Ὀ6 χυοίαά.--- ὈΦῸ ... ΤΌΣ ΒῸ δ, 
866 οῃ ὃ: 12. --- 551, ΠΟΥ 0, ἴπ6 " ΤΟ] ηρ ἃ περδίνα οἰδυδθ, πὰ δβίδηᾶ- 
ἴηρ Ὀοΐοτο δποίμεῦ ἴῃ {86 ᾿ἶἶκα ῥγεαϊ οδπηθηΐ, βῃου]ὰ Ὀ6 ἰΓβηβΙ δι α ΠΟΤ. --- 
991) Ρ]. οὗἁὨ ἸῸ΄͵, δηά υδρὰ )υδύ ἃ8 γὸ '886 (86 ποτὰ ἐΐπιδ ὙΠ ἃ ὨυΠΙΕΓΑΙ, 

ἀδποίϊηρ, τσϑρϑιἴοῃ. --- Ὁ, Ῥγδεῖ. Ῥεϑαὶ, ἰβ [0] ονυϑᾶ ᾿ῃ οοηδβίγυοίίου ὉΥ͂ 

ἴΠ6 Ῥαγῖ. 352, ἰηϑίθϑα οὗ ἃ υϑγῦ Ὑο Οὰν ΟὟ ἰάϊοτη ἀδηηδηάβ.Ό Οἤρῃ 

80 ἰῃ ΟΒΔ]466. 

(18) ΤἜσα [86 Κίηρ, ἤθη ἢ Ποασζὰ [ἢ τροσχῖ, νγ88 τη ποἢ στίενεα οἡ δοοουηὶ οἵ ἰΐν 

ΒΣ 
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διὰ Πο δὲ ἢἰ8 ποδὶ προῦ Πδηΐοὶ ἰο τθβϑοῦθ Ὠΐπι, δηὰ ἰο {Π6 χοίηρ ἄονσι οἵ [6 δα ἢἣθ 
ντ5 οοηιγι νης ἴο ἀοἰ νον Ὠἰπι. 

2 ἘΦ, 0 8εί οπδ᾽8 λεατί οὐ πιϊπα οπ Δ. Βίηρ, ἱ. 6. ἰο τανοῖνα ἴῃ πο Β 
τηὶπὰ δὶ δὴ ὃδ6 ἄοηα ἢ ἰ. Βοῖῃ [Π6 ϑγγίδς δπὰ Ασδϑὶς θἵ- 
ὈΙΟΥ 538 ἴῃ {86 ΠΚ6 86η886. --- ΠΤ, τοοὶ 21, Ρδε] (Ἰηϑἰοδὰ οὗὁἨ Ῥϑοὶ 
χὰ} Πάρῃ. ἢ), Ρ. ὅ2, ποῖα πάθον Νο. 1. ἘῸγ {πΠ6 πῇ δπάϊηρ, Ρ. ὅ6. 6. --- 

"Ὁ Σ Ὁ » οσσαξιιδ, σοηΒί. Ρ]. οὗ ῬΣΏ, τοοῦ 555. ---- Ὑπρσο, ΠΕΡΔΑ] οὐ Ὑπὸ τἢ 
ἰσδηΐεγ οἵ Ὁ. -- πτλθπ Γι, 1ηξ ΑΡΒ. οΥ̓ 55), ἢ βυβς ἔοστη 88 δῦουϑ. 

Βεγοπά [86 δβοι((ἰηρ οὗ 1}|6 δὰπ, [6 Ἔχϑουςοὴ οὗἉ [Π6 Ῥϑηδ σου] ποὶ θ6 
ἀεἰαγεά. [π Ῥεσείβ, [18 ὉΒ0Δ ΠΥ (Ὁ]]οννΒ [Π6 βαπίθηοα ϊτπουΐ ἀο᾽αγ. 

(16) Τεη ἴπο86 πιο ὁδῖ)ε ᾿ὰπιυ]ϊυουϑὶν ἴο ([Π6 Κἰηρ, δηἀ βαϊὰ ἰὸ 1η6 Κὶπρ : πον, 

Ο Κἰημ, τῆι τὸ τὸ Μεᾶοθβ δπὰ Ῥδγβίϑηβ {ΠῸγὰ 18. 8 ἴδνν, {ππ| Ἔν γ ργοί δἰ τἴοη ἀπὰ ἀ6- 
ἐσεο ὙὨΟὴ ἴΠ6 Κίηρ, 8Π4}} δδι ΔὮ 15}, 18 ΠΟ ΔΉ ΡΟ ΔΌΪΘ. 

51 ΠΏρΟΓ. οὗὨ 515. -- ὉΠ ἔγοπι ὈΣΡ, Αρῃ. Εαϊ. τ} Π τοίδἰηθά, δοά 

ἤπ4] νοννεὶ 73εγε ἱπβίθδα οὔ 86 υϑυ8] Ιοπρ ΗἩίγθαᾳ; {686 γόον ]8β δίῃ ν᾽ 

οἴεη ἱπιθγοβδηρεά ἰῃ ΟΒ8]ά66. --- ΓΤ, 866 ἴῃ ν᾿ 9. 1πἴ, Αρ})., 11. ἐ 
ποί ἴον ολαπσίπο. 

(17) ΤἼδη ἴδ Κίηρ σοπιτηδηἀοά, δηὰ (ΠΥ Ὀγουρῆς Πδπῖοὶ. ἀπά οδϑὶ [Π]π|] ἱπῖο [86 
ἸΙοπ 8 ἀθοῦ. Τῆι Κίῃρ δηϑιγογοὶ δηὰ βαϊὰ ἴοὸ Ὠδῃίο! : ΤΥ αοα νποπὶ ἰΠοα δογυαδὶ 
οοητἰ πα δι γ, ἢ6 ὙὉ1}} ἀδὶ νον 1666. 

ὍΣΣ ΑΡΒ. οὗἉἩ δ, 866 ἴῃ ἃ 24. 2. ΑΡΒ. --- ἸῸῚ, 8 Ρ]. Ῥαδ], οπιῖίδ 
ἴδ βυδ, Ῥγοπουῃ ; νυ βοὴ οὔλἰββίοῃ 8 ἔγοαυθηΐ ἴῃ ΟΠ Δ]466, ἴῃ {86 1κ6 σ8868. 

-- πρϑ, Ῥαγί. ν τ ὅπ] Ῥδιίίδῃ, Ὀθοδυβα οὗ [μ6 ὅπα] υἰίυχαὶ. ---- ΠΣΞΤΩΣ 

Ρ. ὅ8. Βοα,. 1. 

(18) Απά 4 βίοῃε νγὰβ Ὀγουχῆιϊ, δηᾶ μ᾽ δοδθὰ οἢ [26 τηοῦ οὗὨ [06 ἀξῃ, δηὰ [Π6 Κἰῃς 
δελίεὰ ' ΜΠ Πἰ8 βίρποὶ δηὰ Ψ 1 (ἢ6 β'σηοῖ οὗὨ δῖ8 ὩΟΌ]68, [δαὶ [86 ἀδδίχῃ τεδροοιης 
δοιαὶ τῖσἢι ποῖ Ὀ6 ομαηροά. 

ὉΤΣΙ, 8. 0888. ἴδηι. ἔοτιῃ οὗ ὙΠ ΑΡΆ. οὗ πῶ. 866 8 ρἷυγ. οὔ (86. 

δα Κἰηά ἱη 8: 18, δπὰ [Π6 Το γκ8 ἴΠ6ΓῸ. Βοίἢ ΌΓΙβ ΔΓΘ ΔΠΟΙΊΔΙΟῦΒ, 

δηὰ Ἔν] ΘΏΓΠΥ δίδηά ἔοσ [μ6 “ορλαϊ οἵ ἴ16 ΗΘ γον Β ἴῃ γεραγα ἰο τη θδηϊηζ. 
1 |λς ἴοττωβ ἃγθ Ἰαρὶἱπιαίθ, (ΠΘΥ ὙΟΓΘ ῬΓΟΌΔΌΪΥ πιδάθ ἰῃυ8 δηοϊηδίουβ, 

(ἴκθ πῆϑηγ τογάβ ἴῃ 8]} ἰἸαηρσαδροβ), ὈΥ νυἱραν ὑδαβθ. ΟἿ 18 δἱ 8 ἰοβδ ἴο 
Κρον ὙἤΘηςΘ 806} γον 6]- ροΐϊηΐβ ΘοΠ!6, 88 8Π8]ΟΩ 68 ἈΓ6 ϑηίίηρ. --- λοις 

Ἰηοϑὶ ὈΓΟΌΔΌΪΥ ἃ Ῥαγί. ρ888. ἰὴ [86 τοοόζὰ οὗ [86 υδϑυ8] ἴδηι. ., 88. ἀ6- 
οἰἰϊηοά οῃ ῥ. ὅ1. ὙΤη686 {ν0Ὸὸ [ὈΥΤΏ8 8Γ6 βοιηείπ|68 οοῃηθοίθα ἴῃ ἨΘΌΓΕΥ, 
6. . 2 88πι. 28: 82, ἰεαχί το, εῦὶ ποῦ. ὙΏΘΓΟ 18, δἰ ΔΠῪ Ταίθ, Ὧ0 

οἴδαν ἴογῃ οἵ ἴπ6 νοῦ 52 ἴἰο ἩΒΊΘἢ ἰΐ 18 80 ΠΘΆΓ 8 ΓΟΒΟΙΩΌΪΆΠΟΟ ; 8πᾶ ἴἢ.8 

ἰδίϑη, ᾿ξ σῖναβ [Π6 τϑαυϊβὶί τηθϑηίΐηρ. -- δὲ 2, 1Π| »ύδ; διηὰ βδο}ϑ νγϑ8 

ἀσαδι 1688 (μα ἀθῃ οἵ (μ6 Ἰίοπβ. Το παουτὰ οὗ εἰ ῥὲξ βθθτιβ ἴοὸ βανα Ὀθ 



166 ΟΕ.Α». ΥΊΙ, 19, 20. 

οΟνογϑα, δηἃ 8 ΟΣ ΟΥ ρᾶδϑαρθ ὙΦΥ͂ ἰηβοσίεα, (Βτοῦρἢ Ἡ ΒΙΟΒ ἴΠ6 ΠΙΟΏδ 
ὝΟΙΟ ρα. ΤὮ]8 ἋΟΟΥ γϑ ΠΟῪ οἱοβθα δηὰ β6δ]θα, βο ([μδὶ ποθοῦν Τ.δ 16} 8 

[τϊοηὰβ τα ϊσος ἱπί σία, ([ῸΓ 1ὰ τγὰβ ὑμ6 ἱπίθηκίοη οὗ [86 ποῦ ]6Β ἴο θχοϊυαθ 
(δοὰ, θα (Π6Υ ῥΡυϊ {μον 868] οἡ [1:6 ἀ007), ΠΟΥ ἢ18 ΘῃΘΠ}165 Ὀ6 Ροσγταϊῦς- 

ἰαἃ ἴο ΔΠΙΟΥ͂ Ὠΐπι, ἰῃ 6886 [86 Ἰἰοη5 ἀϊὰά ποὶ ἀδθβίσου ίτη, (ὙΠ οῖ ϑθεπια ἰῸ 

δαᾶγα Ὀ6οὴ [86 Κίπρ᾿β ἀδβίρῃ ἴῃ ρυϊηρ, ἷβ ΟὝΤ 868] Ὁροὶ 11). ΤΠ δοη- 
ὑδθῆςο οὗ ἰὩῪ ΜᾺ8 ἱμυ8 βίγιο]γ Ἔχϑουΐθα, δὰ 8ῃ Δυγδηροιηθηΐ 80 τη866, 

(μαὺ (μόγὰ ϑῃου ἃ 6 πο ᾿ῃιοσίδγοηοα τ ἢ 11, ὈῪ (Π6 αἰ γθπὶ ρδσίθβ 80 
ΕΓ βοίυδίοα Ὁγ ΟἸδγθης πιοίϊναβ. ---- ΤΌΤ, Ῥοτί. ῬΑ] οὗ στ ἢ 

80. ἔδπι., Μ᾿ ΒΊΟΝ. το]αίθβ ἴο Ἰ3ὲξ 8 ἔβη. ἤουμ. ---- ΠΙΔΡῚΣ, δὲδ δἰσησέ, ἰ. 6. » 

τὶηρ οἡ ΜὮΪΟΝ τ88 [δϑίθποα 8δῃ δηρτανίηρ οὗ (86 Κἰηρ᾿Β ἤδπιθ. [ὲ ποῦ]α 
8661 ἰδὲ ὙὙΆΧ, ΟΥ ΒΟΠ1Θ ἱπηργοβδὶ Ὁ] 6 βα Ὀβίδησθ, νγἃ8 ρ]δοθα οἡ {π6 φάρα οὗ 

(06 βίοηα ἄοοῦ δηὰ οὗ (6 οονογίηρ δγουπά ἱΐ, 8ὸο (δὶ 1 10 ογα οροηρᾶ, 

{86 βοαὶ που]ὰ "6 Ὀτοΐίκθη, δπὰ οὗ οουγβα {πΠ18 νψουϊὰ Ὀ6 ῥγχοοῦ οἵ υῃ]αννίαὶ 
ἱπιουίγοηοθ. Α,8 Ὀοΐοσο βυρρεοβίθα, {6 ΠΟΌ]68 ἀου {1688 ἀοδὶσηοὰ 181 [Π6 

Κῖηρσ ββου]ᾷ ποί ἱπίουδγα, ἤθη ΤΠΘΥ ραΐὶ (Π6ῚΓ 8688 Ὁροὴ {16 Βίοῃθ ἀοογ. 
566 ἴπ6 {κ ργοοθβθββ ἰῃ Μαίι. 27: 66. ---- "ὩΣ πα ΓΗ͂Σ, ρμγροδβο, αἰεδέση, 
ἩΒΙΟΝ 18 τοσα βἰρπβοληῖ ἰμδη [Π6 τοηάοσίηρ οὗ ας8., [6 ͵οῖίε, δπᾶ 
οἴποτβ, υἱζ. πιαίζέον, αδαΐγ. ---- ΘῈ ᾿ῈΒ 8 ἱπίγβῃβι Εν 6 ΟΥ̓ ρβδβδῖνθ 86Π86, 

δα 80 1 Βανϑ σεηπάδγθα ἰδ ἰῃ (86 γϑσβίοῃ ΔΌΟΥΘ. 

(19) Τδοη νεῖ ἴῃς Κὶης ἴο [19 ρα] δοο, δηὰ βροηΐ (6 πὶρι ἴῃ [αβίϊηρ, δὰ 8 οο;- 
σὨδη68 τ ποῖ Ὀγουρηϊ Ῥοΐογε ἢΐπι, πὰ ἢἷ8 δίοορ δοὰ ἔγοτη Εἰτη. 

Ὧ γτβϑδῖ. οἵ Ὧν. -- Ν., 8 ποὺυῃ ἔτοτῃ Μὴ, ΚΘ ΧΡ. Ὠ9Ὸ, δᾳ.» 

Β6ΓΘ υϑρἃ ἴῃ 8η ΔΎ ΓΔ] ὙΆΥ, ΟΥ̓ 6 ΤΔῪ ΓοραΓα ἰΐ 85 [86 Αοο. οὗ τηδη- 

ὯΘΓΡ. --- ἼΧῚΞ, μἷυγ. ἴδια. οὗἨ πλτη;, ἔγοσι ΝΤΙΠ, [Π6 ΘΟΥΤΕΒροπαϊηρ ΑΥσβθὶο 

γοτὺ τηθϑηΐηρ ζηιίπαπι διιδοσίϊ. ---- Στ, ὁπ ἀϊά ποί ὄγίπφ, [ῃ6 γϑγὺ μᾶν- 
ἸῺ Ω0 800)6οἱ Εχργθββϑᾶ; οὗ σου γϑα 1Ὁ 18 δαυϊναϊθηὶ ἴο (6 »αδδῖνε νοῖοα, 

ΔΩ 8ο 1 Πᾶνα ἰγδῃβίαἰβά ἰΐ ; 11 ἰδ (Ὡ6 ΑΡΉ. οὗὨἨ 555. ἴον [16 3 866 ὃὶ 6. 2. 

. πὶ ΓΞ Ῥδδὶ οὗ Ἴπὸ, "δ, οοταρ. Ἐδίἢ. 6: 1. --- ἜΓΌΡ., 5 “αὶ ὃς ΒΕΓΘ, 88 
οὔδη δἰϑθύμογο ; 1ἰϊ, λὲς δίϑορ δά ζον λέμι, Ἰἴκ6 τῆ 'π αοη. 12:1, σὸ 
ον ἰλγεοῖ '"ΓὨΪΒ οοηδίγαοιίοη 18 ποὶ υπίγοαυθηΐ δῦ νογὺβ οὗ τηοϊΐοῃ ; 
ΘΟΙΏΡ. ἴΠ6 ||Κ6 Ἔχργαβδίοῃ ἴῃ 2: 1, δηὰ (86 γϑιδυκβ ὕροη ἱ. ΑἹ] {Π]8 18 

Ταϊαιθα ἰὸ βῆονε [86 βίῃοογθ οοποθγῃ δηὰ τορτεῖ οὗ ῃ6 Κὶπρ ἴοσ τϑδὶ μά 
(Δ Κϑὴ ρἶδοβ. 

(90) ΤΉΘη τῃ6 Κίης; ἀγοβα αὖ δαυγ ἀανῃ, ἤθη ᾿ΐ τνὰ8 ᾿ς, κῃ τυθηΐ ᾿ Πδδῖ6 0 
ἴῃς Ἰοπ᾿Β ἄθῃ. 

ἈΠΟ ΡὩ.), ἃ τοἀιυρ]οαίο ἴοσπι, αὶ 28. ".11. ΤῈ β'υγ. 8α8 ἐμ6 βίσωρὶβ Ἰ55.., 

δηὰ δἸΏ ΡΟΥΘ ἴΐ ἱπ [86 Βδ1η6 86η86, νἱΖ. (μδὶ οὗ οαγίῳ αἰαιστι. ---- ἈΓΙ29 ΒΕ ΠΔ8 
ἰο "6 οαυϊναϊοης ἰο 1.6 ργεοθάϊηρ πογά, θυϊ 158. ἴπ ἔδοί ὀχορθίοαὶ οἱ ἰξ ; 
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ποῖ δ Ἧ6 ΒΆΥ : “ὙΟΙΥ ΘΑΙΪΥ, 88 Βοοῦ 85 ἰὲ 8 ᾿ΐμδιὶ."-- 2 δαδίσ, 80 
186 Ιηΐ πουη ΡΠ ΏπΣ (Ἰπῇ, οὗὨ ΤΠ Ρ881) ταθδηβ. 

(21) Απὰ ψῇθῃ ἢς ἄγον ΠθδῚ ἰὸ ἴΠ6 ἄθη, ἢ6 ετὶοα ουϊ ἴο Τ)αη1οἱ τὶ ἢ 8 Ἰοπὰ τοῖςο; 
ἴδε Κίηρ δηϑυγεγοὰ δηὰ δβαϊὰ ἰο 1) δηΐθὶ : ᾿δηΐοὶ, τῃου βεσυδηῖ οὔτπο ᾿ἰνίησ αοά, 
[9 τὴ αοά, δου τοῦ β8ογνοβὶ οοπιἰ 1 }}γΥγ. Ὀδ6η δ᾽ϊα ἴο ἀοἰ νοῦ [866 ἔσοπι ἴλ6 [ἸΟΏ81 

ΕΒ ἽΡΈΦ, [πῇ ὙΠ} δα. ἴῃ [86 βδῖηὴθ ὙΑΥ 88 8 πουῃ, ὃ 16. 2. ς. [Ιῃ 

δ ΟΝ ΟΆ368 Ὁ ΓΠΘΆΠΒ τοΐδη ; 11. ᾿ξ που] τὰπ (δὰ : ἐπ ἀοσοογάασποο εσἱζῇ (δ 

ἀγαιοίπο πεαν ὁ λΐπι. ---- ῬΞῚ., 8.12.1.1, 4150 ἐδ. 2. 1. 7ἦῪϑ ογγίπς οὐ, δτα 

ἀεβὶρηδιοα, νγὰϑ ἀου Ὁ11688 ἃ 9δουϊΐ οὗ δοηθ Κὶπά, ἰο 5866 Ὑ Ββοίμοσ Ὠδηΐθὶ 
88 ἈΠΪν6 δηδ πόουῦ]ὰ γεϑρομὰ. [Ι}ἢ ᾿ἰκ ἯὙΔΥ ὙὧΝΘ ΤΩΔῪ ΒΌρροβε Ἀδη16] (ὸ 
δανα τεβροπαθά. Τἤθη [οἸονν8 [ἢ 6 8 γ688 (0 Ὠΐτη, οἡ [Π6 ρατγὶ οὗ 1π6 Κίῃρ. 
-- τη ᾿σέπο, ἴῃ [86 πλοῦτἢ οὗ ἃ Ῥογδίδη οὐ Μαάϊδη Κίηρ, ἰβ ποῖ βίγϑηρό ; 

ἴογ ἸαΟἸΔΊΤΥ νγῶβ ργοβου θα ὈΥ ἴΠ6 Δαγδίβ, ἀπὰ [ΠΥ Βαά ποῖῖπογ ἰδ ρ]68 
ΠΟΙ ἱπιαρεβ. Ογιυδβά, 1η (ΠοΙΡ νἱϑνν, γγχαὰϑ8 (86 δῖον οὗ 4}1 ἀθβίγδῃ]ς Ἰ18. 
Βαὶ Βεγα Τλαγ8 Β6ΘῺ8 (0 οοπίοστη ἴο (6 8084] ΗΘὉ. πιο μβοᾶ οὗἨ πδγηὶπρ 
(μεῖς Θοά. ---- 53, Ἰπίδσγορβᾶνε γἹ, δηᾶ [Π6 υϑγὺ 53 πὶ 591, 812.2.1. 

(22) Τβοη Ὁ δηϊ6] βραῖκο τψῖἢ τῆς Κίηρ : Ο Κίῃρ, ᾿ἴνο όγαυου 

Ὁ, βεὶ, οπέογϑα ἵγίο οοπυεγβαΐίοη, δροῖό οοἰϊοφωΐαῖϊᾳῳ ; ἴον ἩΒίΐγϑαᾳ, 
860 12. 1. 1. --- ὍΣ 16 οπ 6 α ὈοίοτΘ ἐι9 9, δηᾷ 18 ἈΠΗΘΟΘΒΒΆΓΥ. 

τι "7 

(33) Μγ ἀοὰ δΒειῇ 5οηῦ ἢἷβ δῃηχοὶ, δπὰ βιορρεὰ 116 τηοῦ τ οὗ ἴ1Π6 [ἸΟΏ5, δῃὰ {ΠῸῪ 
δαγα ἀοῆ6 πι|6 Ὧ0 ΠΆγπι, Ὀ6Οδ586 ἰΠδὺ Ὀαΐοτο κἰτῃ ἱπηοζθῆςος 5 Τοαηὰ ἴῃ τηο, δὰ 4150 

δοίοτς τἢ66, Ο Κίην, πᾶν ἴ ἀοηθ Ὧ0 ἤδυτη. 

ΕΞ Ὁ, δύ ἀπε. ΑἩρο]ὶς ἰηἰοτροβιεἴοη '8 ὙΘΡΥ ομηοη ἰπ ἴ}6 τὰ- 
ΤΟΔΙ Πάεγ οὗ {ῃ18 ὕοοΚ. Οοαρ. δοπη ὅ: 4. Αοἰβ12:11. Ηδθῦ. 1: 14, δηά 
(δὲ Αρος. ἰΒτουρβουί. --- 8, ὃ 29. ὅ. ἃ. --- ""θ3 ΓΙ ῬΔ6] Ὑ ἢ} βυβ --- 
12] ταῖν ΓΞ, 8 29. θ. 8. ὃ 81. 10: "Ὁ, Πτ 70 πιο, Πραϊ. δοπιπιοάϊ. Οὐτ 
ἰάίοπι ΓΟαΌΪΓΕΒ 8 αἰ δγθηὶ πιοάθδ οὗ Ἔχργθβϑβίοῃ, Υ]Ζ. ἐπ γ16. ---- γξ 18. ραΐ Ὀ6- 

ἴογο ἃ οἴδυϑο ὙΠ ΘΓ [8.6 86η86 ἰΒ ΟΠ ΠηδΔοί]ς, ΟΥ̓ δἱ ἰδαϑὶ ΠΟΓΘ 8 Βρ6018] ΒΊΓΘΒΒ 
5 δ! ὑροῦ ᾿. Ογέεποε αφαϊτδὶ ἰδὲ ζίπιο νι88, ἰὼ (ἢ 18 οα86, {Ππ τηδίη (Πΐπρ ἴο 
ὈῸ ἀϊδοϊαϊπηοά, 'η ογάοΣ ἴ0 Δοσοπρ] 188} ἢ15 Θχου]ραίίοη. Ηδ νὰϑ ῃοί δ6- 
ςπϑο ΟΠ ΔΩΥ Οἰδ6Γ στουπά. 

(24) ΤΏ ἰἶἶ Κίηρ γῊᾶβ ΥΘΓῪ ρἰδα τὶ! Ἀἰτη 56 17, δηἀ ἢδ οομητηδηοᾶ ἰο ταὶδα 0 

Ἰδαϊεὶ ἔγοπι (Π6 ἀεη; κηὰ ]1)δηΐοὶ νγὰδ γαϊβοθὰ Ὁρ ἔγοπι [6 ἀθη, δῃα πο ἱΠ]ΌΓΥ ττᾶ8 
ἰουπηῃὰ οὐ πα, Ὀοοϑαβ6 ᾿ὸ ἰΓυϑιοὰ ἰῃ ΗΒ ἀοά. 

ὙΠῸΣ της Ὀ6 Δρρ]οἀ ἰο Τ)αηΐο], δῃὰ {Βμθ ἢ γγ6 πγυδὶ ἰγϑηβ]δίε : οπ δ 
αοοοιηΐ; Ὀυΐ ἱπ ν. 1ὅ δῦονγθ γε παύθ ὙΠΟ. ΟΝ), Βεγα ἴΠ6 Ρῥγοποῦῃ 
τοίογθ ἴο (86 88π16 διιζ)δοί 88 1:6 νϑυῦ. [1ἢ [6 γϑυβίοῃ δῦουϑθ, 1 πᾶν [0]- 
Ἰοποὰ (μ6 δηδίομυ οἵ 186 1δϑὲ ρῆγβϑββ, ἰῃ 186 ργδϑθηΐ οἄβε; δῃὰ 80 (,68., 



108 ΟΒ.». ΥἹ. 2ὅ---27. 

Μδυτγου, ᾿θηροσκο, 8]. --- ΠΡΌΣ, ΑΡ᾿. πῆ, στρ. 88 (0 3, ὃ 18. Νοίαε. -- 
ῬΘΠ, 8 ΡυΓΕΪΥ ἩορἨ 8] ἴογιη ἔγοπι ἴῃ β8π16 βίθιῃ 88 [6 ρῥγαοδαϊηρ νοσῦ, 

Ρ. ὅ0. 6. --- ἸΩῚΣ, ΑΡΆ. οὗἁ δῖ, Ρ. θ6, ἰῃ ποίθ. 

(25) Αμπά τ86 Κίηρ οοπητηδηάοά, δηᾶ ΤΠῸΥ Ὀγοῦρσῃι [ἢ ο86 τηθη, τῆ ο Μγαγα ἴῃς δο- 

οὔποτ οὗ )8ηΐοὶ, δηα εδδὺ [1 6πι] ἰηῖο ἴΠ6 ἀεῃ οἵ οηδ5, ἴΠ ότι, τοῖν ΟΠ] ἄγθη, δηὰ ἐμεἰσ 

Ὑνοϑ; δηὰ (ΠῸῪ δὰ ποῖ οοτηθ ἴο [1:6 Ὀοϊίοτι οὗἉ [86 ἀθῃ, υ81}]} 116 ᾿ΙΟΏΒ δὰ τἢς πι82- 

ἸΟΙῪ οἴ ἰπθπὶ, ἀπά σγαβ δὰ 8}} τμοἷγ ὈΟΏΘ69. 

ἜΣ, ΡΒ. οὗ πῶς. ΕῸΓΡ ἴΠ6 ποχί οἴδυβθ 860 8: 8. --- ἈΒΕΛΣῚ Ἢ, ἴῃ 

[86 αδῃ.; ἴον βυβδ ργοπουῃ δηιὶ εἰ ραῖνα Ὀοίοτα {μἷ8 θη.) 866 ὃ 40. 8. 8. 

-- ἸῸΔ Πδ5 ἰΐ8. Ασα. ργοηουῃ ἱπηρ θὰ ; {π6 Ἴ1}ὲ {παὶ {Ό]]ονγ8 6] οηρβ ἴο [86 

παχί οἶδυβθ6. ὙΠ6 νϑγϑίοη δΌΟΥΘ δχ 18 (8. --- Ἰθῷ αὶ 12, 1. 1. -- 

ΡΠ, Αρβδι. οὗ ῬΡ5, ἴον ΗΒίγεα υὐάθγ [86 βεοοηᾶ τδάϊοαὶ, Ρ- 49. ὅ; οΥἷϊ 

ΤΏΔΥ ὉθΘ ἃ Ηδεδταϊζίηρ ἴοστη, 866 Ρ. 02, ἰαϑὶ ρᾶσ.0 ὙΠῸ τοργοβθηίβιϊοη ἀ6- 
βἰχηδὰ ἴο Ὀ6 πη8646 ͵8, ἰμαὶ ΒΘ [86 δοουβοῖθ ΨΘΓΘ οδϑὶ ἰηίο 86 ἀεπ, [86 

γογδοίουβ 11οη8 βοϊζθὰ ἱπθπὶ 6 ἴΠΘῪ ϑίσυοκ (μ6 Ὀοίϊΐζομῃ οὗ {86 ρῥἱΐ, δηὰ 
στυβμοα {μ6 πὶ ἰπίο ρίθοθβ. 4.8 ἴο Π6 ἥγέχμοπον οὗ (86 16 ῥΡυβδτηθαὶ ἰῃ 
411} Ὀαγῦαγουβ οουῃίσγιοβ, ἰἢ6Γ6 σδῃ ὈΘ ΠΟ ΣΏΔΏΠΟΓΙ οὗ ἀουδί. 

(26) Τιθη Θδγῖαβ ἴμ6 Κίηρ, ᾿τοῖθ ἴὸ 4}} ρβορῖίε, μϑιοῃβ, δηὰ ἰοηζαθβ, γγδο ἀννεῖὶ ἴῃ 

81} 116 οαγιὴ : ΜΑΥῪ γοῦγ ρθδοθ ὃὈ6 τλα ]0]]6ὰ ! 

δ πιύθ, δῦ, οὗ 5Ξπ (Π6 γόον 6]8 Δγθ δάδρίβα ἰο {86 ἴοττι Ὑ2Λπ| ἴῃ [86 
τολγρῖη. Αρργοργίδίϑιυ υοσαζέξοά ἱὶ που ]ὰ βίαπά (δ 8 : ἸΛΝΞ.΄--- ΤΏ ῥτερ- 
πϑηΐ πιοδηΐϊησ οὗ (ἢ8 νογὰ ,εαοθ, ἴῃ {16 θην ὶς Ἰδηρυδροδ, 18. 1 6}} Κηοσα 
ἴο 811 ψῆο υπάογϑιδη ἔμθη. ΝΕΙῸΣ εἰρήνη ον δαΐμδ, πΠοΣ οὖν ποτὰ 
»δαοο, ἴ]Ὺ τθδο 8 8 ἰγϑηβίἰΐοῃ. 

(27) ΒΥ πιῈ ἰ8 ἃ ἀδογθθ 6βι8} }5ῃοα, {παᾶὶ ἴῃ ΘΥΘΓΥ ῥυϊηοὶρ ΠΥ ΟΥ̓ ΤΥ Κἰπράοπι 

[πιο] 5384}} ἐγευαθ]α ἀπὰ ἔδαγ Ὀοΐογο 16 ἀοὰ οἵ Πδηΐ6}; ἔοτ 8 ἰ8 τὴ6 ᾿ἱνίης αοά, δηά 

δπάυγοιὰ ἰογονοσ, δηὰ 5 Κἰηρχάοιῃ 5}14}} ἢοὶ Ὀ6 ἀσϑίτογοα, δπά ἢΪ8 ἀοῃχίηίοῃ [5.181] 

6] υπίο τῃ6 δηά. 

Εὸν {Π6 ἔγϑι οἴδυβ6, 866 8: 29. --- Ἰῶϑ9 ᾿ΓΟΌΔΟΌΪΝΥ ἀθηοίθϑ [88 φαῤγαρίδε 
ἰηίο ΜΠ ἰοἢ [μ6 Θιαρῖγ Ῥν88 αἰν! 64, Βε6 ν. 2 δῦονϑβ --- πὸ, 66 2: 20. --- 

ἌΣΝΤ ὕγοπὶ ΣῊ, ΝΟΥ 618 48 αῦονα ἴῃ ἸΝ. ὙΠ6 οοπέέπιθα δοίίοη εχ- 

Ργϑβϑϑὰ Ὀγ {686 ρμϑγιϊοῖρ] 65 γ1ἢ {πΠ6 σοῦ οἵ δχἰβίβῃςθ, 18 ΨΘΓΎ δρρατγεηΐ 

ΠΙ6ΓΘ. --α ἘῚ 12. [6 ΒΆΠ)6 ἃ8. ἸῸ ΟΥ̓ Ὁ, θ0ϊ [π6 [ἈΒΠίοη οὔ [86 ΟΠ] ά66 ἰ8 

ἴο τὰ] ΠἸΡῚῪ δύσῃ ραγιῖοεβ. 6 ΠΊᾺΥ ἰγαπϑὶαίθ: Κα δοΐοτο ἠϊΐε οί, οΓ 

Βε αὐγαϊά οΓ ἀΐς σοά. Τα μγοποὰη βυ8. αἴθ πῖϑο 18 δυρεγῆυουϑ 
πἰ ι.8, θυὺ ρῖν65 ἃ βρϑεϊῆος ἢυ6 ἴο {ἰ)Ἰ6 ΟἸ4]46ε τοργοβοηϊδίίοη ; 8 40. 8. α. 

-- ὔπι, λὸ ὦν, 8.40.1. ὩλΡ, οπαμγίπσ, ἰδ ἃ Ρδυι οὶ ρα] δἀ]θείϊνο, 8 28. 

Ὁ. 6. 1 δᾶνο ἰγαηβίαιθα 11 8 ἃ νϑγῦ, ἴῃ ογάθὺ ἴο σοῃίογπι ἴο οὔ 1 ἴοη). --- 

"δ ΓΙΙ9 8.) ἰῸ λὲς ἀύπσάοπι ἐδ τιολαί (ον ἐλαὶ τολ᾿οὐ) δλαϊ! ποί δ ἀεδίγοψοά, 

» 
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Εχαοὶ σοπί στ "ΠΥ ἰο 118, ἰπ οὔτ ἰάΐοπι, σου ]ὰ δ6 ἱποοηρτιοιθ. --- Κζ᾽ίο ἐδδ 
ἐπα βθϑιη8, δἱ ἤγβί νἱδθνν, ἰο Β6 [ἢ 8816 88 7 ἴῃ 12: 18; δῃὰ 80 1ζ 18 υπ- 

ἀετγείοοα ὈΥ 1,Ἔηροῦκο, δηὰ (68. (1 1,6Χ.) βθϑῖῃβ ἴο τορϑγα ἰξ ἴὴ [Π6 Β8ΠΊ6 
'χηῖ. Ηνογηῖοκ βαυγϑ 1 8 οαυΐϊναίδης ἴο ὈρῖΣὉ; Ο, Β. ΜΙοβ., δαὶ 1 
ΤΏΘΔΠΒ ἐσ οηα οΥ ἰδ τσογία. Βαϊ ἃ ἄπ οοπείἀϑγαίίοη οὗ [6 ρϑβοῃ 8 
ΒΡ ΚΚ8, Ὑ}}}, 88 10 βθϑῖῃηβ ἰ0 τη6, ρῖνα 6 ρῆγαβθα ἃ ἀἰδδγοηΐ ἰυση. ΤῊΘ 
Ἡδεῦὖνοισ ἰάθδ8 οὗ ἰῃ6 δῃὰ οὗ ἴΠ6 πνουῦ]ά, οὐ οὔ ἰη6 ϑηᾷ οὗ 1π6 δηίθ- Μοϑϑίδηὶς 

Ροσῖοά, ἰἢς Μεοαΐδη Κίηρ' ῬΓΟΌΔΟΪΙΥ αἰά ποὶ οδηϊογίδίι ; δηά πα οὗ 116, (88 

1668 τῃδί πιὶραΐ ὍὉ6 Οχργθβϑϑϑα δοῖἢ ὈὉῪ Ἡφθῦτονβ δπὰ Ῥογβίϑηβ ὈΥ ἴΠ6 υ86 
οὗ δυςὶ ἃ τότ), 8 ἱπαρρτγοργίδίθ Βοσθ. Τμθ6 «βαγδὶδ ὀχροοίοα ἰμ6 που] 
πουϊὰ οπὰ ἰη 12,000 γοαγβ.0 Βυΐ δνθη ἴΠ686 Ὑϑϑγβ αἰά ποῖ ὭβΚα 83η δπὰ 
ἴο ἴῃ τείχη οὗὁὨἨ Ονγωυβϑά, δηὰ 80 ἴΐ 18. ποὺ ργοῦ δ Ὁ]6 ἔπαὶ Παγῖυβ δβϑιρτιϑα 
δι οἷ ΠἸπιϊ.8, ᾿π ἴΠ 6 ρΓαβοηΐ ο886δ. Ἡδνηῤ 7υδὶ βα]ὰ (οὗ (π6 Οοἂ οἵ 1)4π16]), 

[δαὶ ἀθ ἐπάμγος ὕόγουον, τὶ 16 οὈνίουβ ὑμαὶ ἢ6 τηθ88 ἴο δ Κα ἢΐ8 ἀοηιίπίοη 
85 Θῃἀυτγίηρ 88 (ἀοά 1561 18; 80 (μὲ γγ0ϑ σογηθ ἴο [8.6 ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ ΠΟΠΟΪυ- 
δίοη, ἰμαὶ ἘΡὉ ἽΣ ἰβ θυΐ Δηοίῃογ, δ πουρῆ 1688 δοσυγαία, ἴοστῃ οὗ οὁχ- 

Ὀγεβϑίηρ {86 ἰάεα οοπία πα ἴῃ 116 ῥγθοθάϊηρ 129: δῦονβ. ΟὈν οι ΒΥ 
(86 βαὴβ ἰάθα 18 δχργθββεὰ ΟΥ̓ δ Ό ἽΣ, οὔ ἴμ6 βυρροδι(ίοη ἰμαὶ {86 
Βρεδίκογ (Ἰὰ ποῖ βιιρροβε ἃ σβὰὶ σπάὶ πσου]ά ϑνϑσ δοίυ!}]γ οοσλθ. Βυΐ 1 Π6 

ἀϊὰ νε] ον 818, ἀνθ Τμ θη (ἢ ΟΧργοϑδβίοῃ ἀδθδίρηδίαβ αἱ ἰϑδϑὶ δὴ τοιάοχίποα 

»εγῖοά, ἴο ἩὮΪΟΝ ΠΟ 0Π6 68η Βθῖ 11 Π|}8. 

(28) τ ἰ8 δ, ταὶ ταβοῦθβ, δηὰ 6] Ἰγογβ, δηὰ ἀ068 5'ρῃ8 δηὰ ποηάογβ ἰῃ Πδϑανθῃ 

δηά οὐ δαττῇ, 0 ὯΔ ἀο]νεγοά ΤΠ δηϊ6] ἔγοσῃ [Π 6 ῬΡΟΎΟΥ οὗ 1Π6 ἰϊυ5. 

ΤῸ, Ῥατί. ΑΡῆ. οὗ τῶ. --- ΞῸ, Ῥαγί. Αρῆ. ἔγοτῃ 5.19, τοδί ηἰηρ' 
ἴδε Ηδῦ. ἔοστῃῃ οἵ ΗἸΡὮΗ], Ρ. ὅ0, γδδγ {Π6 ἴορ. ---- ϑἔφηδ, 88 υϑυ8], τη 88 
ΤΕΙΔΔΓΚΌ]6 ΟΥ̓ πλὶγϑου]ουϑ ΘΧὨΣὈ  ]ΟΏ8. ---ο ἩΥΤΌΤ, Ρ]. οὗ τ, πλθϑῇβ 

ἴδοβα 1ρθ Ὑιοἢ οχοὶίθ τσοπάδη' ἴῃ (6 ὈΘΠΟ]ΑΘΙΆ. ---- 15. ὀδεαυρη απάᾶ 

οπ εαττἧ τα ΘΥΘΥῪ ΜὮΘΓΘ, ΟΥ̓ ἴῃ 41} Ρ[8068. ---- 5 ὲἈ5 1», Αοο. αἴἔον Ξῶ. [Ι1η 
1815 ἰαϑὺ πογά, [86 γϑι βυ]]0]6 ἰδ πε θη ἀφ δοξυοἶψ, ἴμ6 ἰαδὲ ἡ. 
ΤΠ6 ΓΟΡΘΙΒΘ 8 808 1} [Π6 0886, 6. σ. τῶ. 

(29) Αῃὰ ιδΐϑ βαπιο Ὠδηϊοὶ γγ88 ρτοτηοί θα ἀστγίηρ 1.6 τοῖρη οὗ Πτίαβ, δηᾶ ἀυτίηρ; 
[διὸ τείχη οὗἩ Ογτγαβ τς Ῥογβῖδῃ. 

ΓΌΣΠ, 1Ππ| τσαϑ ργοβρογοιβ, ΑΡΆ. υὐτ ἢ ἱπίγϑῃβ. ΒθΏβο, ὃ 10. 4.2. Ὑδ6 
1άδα οοππροίθα ψῈ} 018 18, ΡΓοπιοίοη ἴἰο ἃ ρίδοθ οὗ ΒΟΏΟΣ δηὰ ῥτσοῆϊί. 

ΤΗῦ5 δηᾶθ (6 ὀῤδέογέοαϊ ρατὶ οὗ ἴΠ6 ὕΟΟΚ οὗὨ Π8η16 1. 10 ἰ8 ΘΑΒΥ (0 866 
ἴδιαι τῃ6 οὈ]θοὶ οὗ 186 τΤΙΟΣ [1.88 οὶ Ὀ6θη, ἴο ρσίγϑ ἃ τερῦϊαν δηὰ σοιρ]οία 
ἨΙβίογγ, οἰ ποῦ οὗ ι86 ΒΔΌΥ]οΟΠΙ8ἢ Κίηρθ, οὗὨἨ μὲν βυσοθββοσ, οὐ οὐ Ἰδηῖοὶ 

.ἰπι56},. ΤὙΠοβο, δηὰ οΪΥ ἰμοβ6, ουθηίβ Ασὸ ποιοϑά, νοὶ τααῖκο ἴοσ ἴδ6 

1ὅ 
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ῬΌΓΡΟΒΟ οὗ ἐπ ττῖϊοσ ; δηὰ (πὲ 18, ἰο δαί δἱὲ α Θαοἂ ποσκίηρ πόπάεσε 

διηοησ (Βο86 πο μοϊὰ (Π6 ΗοΌγενϑ ἴῃ Ὀοπάαψο, ἰπ ογάθσ ἰο 8}} ἴβοτὰ ἢ 

Τοβρεοὶ [ῸΓ [88 Ρ6Ορ]6, απὰ ἰο ῥγαρατθ 86 ΨΑΥ ἴογ (πεῖς θη4] ᾿θογαιίου. 

Μοὶ ρ δἰ] υ, πιοσθουϑγ, 8 [ϊ 8 ρασί οὔτε ἀδδβίψη οὔ 6 Ὑγί[θ Γ᾽, ἰο οοπιπιοῃὰ ἃ 

εἰδαάίαδι δ μϑγθηοα ἴο [ἢ 6 ρτποῖρ 68 δηὰ ργβοῖίςθ οὔ Ρἰθ γ δηὰ νἱγία διρϊάδὶ 

ἐδ {γἴ}]8 δα ἰδεηρίδιϊοῃβ ἴο ὙυΒῖοἢ {818 ρθορ]α νν88 δυδ)εοιςἀ. ΤῊ το] βίουδ 
δα οἰ ἰςαὶ] ἀσϑῖση οὗἩ (η6 παυτϑιϊοηβ ργαβοηίθα ᾿π ἴῃ6 ὈΟΟΚ ὈαίΌΓΘ υβ, 168 
Ὄροη [86 ὙΟΓΥ ἴμοα οὗ ᾿ΐ, δηὰ πο οὔϑ βῃου]ὰ ᾿εοϑβίίαϊθ ἰο δυοῖν [98. Βαϊ 

ἴο ρῥγουθ ἐδαΐ 4}} {18 τῦββ οδ]ου]αίοἀ δηὰ ἀδϑίρηθαά τη ΓΟ τῸΓ {86 {Ππ|68 οὗ 
16 Μαοοδῦθοθβ, 8 αυϊα δῃοίμογ τηδίϊοσ, ἀπ ΒΘΘΙΩῺΒ ἴ0 πΠ|6 ἴο αν ΨΘΣῪ 

11116 ργοῦδ ΠΥ ἴῃ ἰϊ5 ἌΝΟΥΣ. 

[4.5 Θνουυνθοτο, ἱπ [86 ὈΟΟΚ οὗὨἨ Πδη16], οΥΠ 108 οὐὗὨ (86 Ναὸν βοβοοὶ Βανθ 
ΒΟΓ Ὀ66π οἡ ἴμ6 νδῖσ (ὉΓ [86 βυρροδβοὰ Βα πο οὗἩ (86 πτιίοσ. [π (86 
Ῥτϑβθηΐ οδ86, ἱπάθοὰ, τὰ πὰ ἃ Ν}} ργορογοη οἵ ἴβθηὶ δ]ερθα. 1 5}4}1 
ὈτοΥγ ἰουοἢ ΟὨΪΥ ρου ἰδοθο τ ἢ δθοπὶ ἴοὸ Ὀ6 ἩΟΥΩΥ οὗὨ ΔΩΥ στῶνε ποῦςα. 

(1) “ὙΔῸ νϑὺγ ουΐϊδοὶ οὗἩ {μ6 δίουυ ἴῃ οἷι. νἱ. σοῃίδιῃβ δ ὈδΙΡδΌΪς κωλθ- 
βιδίθιηθηϊ, ΟΥἹ δὺ Ἰϑαϑὺ δὴ οΥῸΣ ὙΒοῖ Ὀρίγαγα ἴπ6 δυῦποῦ᾿β ἱρπόγαησα οὗ 
Μεδο-Ρουβίδη ΒἰβίουγΥ. δ τορτοβοηΐὶβ ᾿δυὶὰ5 85 μανϊηρ Δρροϊηίοα 120 κ8- 
ΓΆΡ ΟΥ̓ΘΥ 818 Κίηράοτῃ ; ππὶςῖ ΓᾺΡ Θχοαοαδ αἷϊ Ὀου πὰ οὗἁὨ ἰγυῖδ, δπα ὄδνϑὴ οὗ 
ῬΓΟΌΔΌΝΙγ.᾽ : 

Βυὺ πὴν μοῦ ΤἢΘ ΔΩΒΎΘΙ ἰ5, (μδὺ “ Ογτυβ δρροϊηϊδαὰ ΟὨΪΥ δ, (ΟΥΤΌΡ. 
ΨΙΠΙ. 6. 1. οοπρ. ἼΠ. δ. 19), πβθη 1ῃ6 ΘΠΙΡΙΓΘ Ν 88 81}}} ἰασζοσ ἴβδη ἴῃ [86 
ἅτηθ οὗὁ ΑΓΒ; δηὰ τῃδῦ ανθὴ ὑπάοτ Ὀδγίυϑ Η γϑίδϑρὶβ, σπθη ΤΉγδσο δὰ 
ΒΒοΥ Ἰπαϊὰ δὰ Ὀθθη οοπαυογοα, [Π6Γ6 ΟΓΘ ΟἿΪΥ ἐσόηίν,, Ἡοτοά. 1Π. 
89 866. --- Υ αὶ [6 πογο {μ686 βαίγαρ8! ὙΠὰ παπὶθ ἰβ Ζοπα (5366 ἴ,6χ. 
Ὁ ΏΠΟΠΙΝ ), δηά τμ6 οτἱρίη, ᾿μογοίογο, εἰἴμον Μεάίδη οσ Ρεγβίδῃ. ΤΏ οἵ- 
00 νῶδ αἱ ἤἢγδι ἐμβδὺ οὗ 8 πδσο δυροτγιἰθηάδηϊ οὐ {ΓΙ θυϊθ ΟΥ ΤΟνΘΠΌΘ; ἴο 
ἩΠΊΟΝ ἃ σοΠΟΓαὶ ἰηβροούοη οὗἉ ἴπ6 κεἰ 8 δδιγβ δῃὰ ᾿πἰϑυθαῖδ 88 Δρροπάοα, 
ΤΠ τ Π ΆΤΥ ΟΥ̓ ΘΑΟ ἢ ρου πο. ν88 πὰ Γ ̓ϊ8δ ΟὟπ ἈΡΡτοργίδίθ οἴϊοοσ. ]ῃ 
ἴῃς βεαποὶ, μβονγθνογ, ἴ86 δδῖγαρ8 ΟΠ ἴὸ {ΠπΘτηβοῖνο8 ὈΟΪῚ οὔἶοο8. [0 18 ρδσ- 
ἔδΟΌΥ οἰθασ, ἤτοι Ηοτγοά. [1]. 89, τπαὺ τοσο σεοφταρλίοαϊ Ἰ᾿ἰτυϊα ποτὰ ποῖ 
Σερασγαρθα η ἴμὰ ἀγγαηροιηθηῖ οὗἩ (Π6 ϑεαιδρίϑβ, θυϊ ΟὨΪΥ [86 σου νοῃῖθθοθ οὗ 
86 σϑνθῆυθ δηὰ οἵ ἴδ ρονογπηιθηῖ δῆδιτθ ΟΥ̓ οουγδο, ΟἹ οοΙ οὗ {15 οαδὲ 
τυ δὺ αἰ να δ ἤανθ Οχ᾽ϑῦθα, ὑπ 6 ΘΥΘΓῪ ΤΌΤΠὶ οὗ [86 ἀοβροῖ!ς χζονθγηταθηίβ οὗ 
ἘΠ ἰδοῦ, ΒΘ τ Βο [μ6 παηὶα ἴῃ ἀπθϑβιϊοῃ 18 οὐ θα γ 6 ΟΥ ἰδῖογ οτὶ ρίπ. Αἱ 8}} νοι ΐβ 
πο πὰ [Π6 δηι8 ἴῃ ἴ86 ἴἰπηα οὗἨ Ογτυβ, δπὰ {πϑγθίοσο ἰζ 15 αυϊδο ῬγοῦΑ Ὁ] 
ὑμαῦ [Ὁ Θχίβίθα πᾶ οΥ 18δὲ οἵ Παγίυβ. ΤῊΘ ἐχίθηϊ οὗ 7ωτγιϑαϊοίϊοτ 88 ἃ ταϑδῖ- 
ἴον [88 ἰδὺ ΘΉΓΠ ΤΟΙ πὶῖ ἰἢ6 δονθγοῖρση [0 Ρρι Θβοσῖθ6 ; δηὰ [ῃ6 πυπιδεῦ οὗὨ δ" 
ἴσυρ5, ἐπΠοτθίοσθ, ἀθροπαάθα οἡ μὲθ νἱἱϊ]. Ηον ἰβθὰ δ ἰδ Ὀδ6 βδβονῃ, ἐδμδὲ 
Ἰθατῖαβ του] ποὺ Βαανα δρροϊπιοα 120 βαῖγαρβ, ὑθοδυβὸ Ογσγὺβ δὰ 6, διὰ 
τυ Ἡγϑιμορὶβ 20 ὃ Οὀγίδὶπ πὸ ἃγϑ, ἴμὰὺ 186 Βισοθββου οὗ 1.8 ἰδδὶ Κίς 
“ἐγρίσῃρα ονὸν 127 ρῥγονίῃηςοδ," Εδϑι. 1:1. ὙΤμδῖ δδοῦ οὗ (8686 δὰ βονθυῦΠΟσΘ 
ΟΣ 53δίγαρο, Πα 5 ποὶ ἢ. Ὁ ργονεα, Εὔυθγγ οὔθ δεηθδιηϊδα νυ δηοὶθει δ αο- 
Ῥογβίδῃ ίδίουυ Κπονβ, ἴμας ἴο (Π6 βαίγαῃθ Ὀδϊοωχοα ὕπαρχοι, ἱ. 6. δωό- 
βαίγαρβ; δὶ ἴ0 ποῦ] Ὀ6 οὗἉἨ ἑουγδθ δὲ ἴ06 ρΙθαϑαγα οὗ ἃ Ἡσίϊοσ, Ἡβοῖμου ἈΦ 
που ὰ ̓ποίαι 6 ον Θχοΐαβ ἴμ686, Βθ Β6 θιμρογοα [ῃ6 πογὰ βαίγαρε. 1ὶ 18 
ΤΔΡΟΔΒΙ 6, ἰποη, ἴο οοαντοῖ [86 δυΐμοῦ οὗ ἴ86 θοοΧ ὈΘΙΌΓΣΟ 08 οὗ Ἰδοοστε ῖδοσα, 

! 
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Ἢ ΒΘῺ δ6 5ἰαίο8 ἴ86 ἴδοι [Βαὶ Ὠδυὶαβ δρροϊηϊοα 130 βδίγδρθ; [Ὁ 1 ΧΟΡΧΟΒ 
Βεδὰ 127, δ πιδὺ ἰἰᾶνο δρροϊπιίθὰα 120. 

Βαβι 68 {{||8, 10 σοι] βθϑῖ νυν ῬτΟ Δ Ὦ]6, (δαι [Δ6 81Χ βαῖγαρβ οὗ Ογγυδ, 
δὰ ἴπ0 ἔποηιν οἵ Πδγῖυβ Ηγβῖ., σοσθ οὗ ἴΠπῸ βᾶπ|86 σγϑᾶβ 88 ἴ86 ἴὔγεθ 113. Ὁ 
τη ]οποὰ ἴῃ 6:8. ΤΉ οχίθηβὶνθ ὀοηαυθ88 οὗ Ογτιδ, δον μα Ὀθοδῃιθ 
8οῖϊδ. πποπάγοῦ, που Ὡαίυτα ΝΥ ἀδιηδηα δὴ ἰπόγοᾶδβα οὗ ἴπ686:; πὰ 80 δἰχ 
ἬΕΤΟ δρροϊηϊθά. ατίυβ Ηγϑῦ, πιδάθ ὀχῦύθηϑὶνβ οοπαυθδίδ ἴῃ ΤΉγαοο δά ἴῃ 
᾿πάϊα, τοὶ τῆν ΠΑΙΌΏΓΑΙΙΥ δδνο ρίνοῃ στῖβα 0 Δἢ ἰπογθδβ8θ οὗ ἰμαὖῦ ΠΟΙ ΌΘΥ. 
Δ ἃ ταἰγαρῃ ἀδροηβ ποῖ οἡ. πδίοηαὶ ᾿ἰπι1 18, ποῦ οἡ (ῃδὺ οὗἉ ἐγ 68, Ὀυῦ ΟἸΪΥ 
ὁ ἴδ σοηνθῃΐθποοδ οὗ σονθγημηθηῦ, 80 1Ὁ 8 ᾿ροββίὉ]6 0 σοηνίηοθ ΟΌΓ δυ- 
ἐμοῦ οὗ δι μου ἱρποόγϑηςσθ ΟΥ̓ [Ἀ]δ βοαῦοη. Οὐ [Π6 σΟΠΊΓΑΤΥ, ἴῃ6 τυϊη αἴθ 688 
οὗ εἰαἰοτιαθηῖϊ γεβρθοῦηρ ὑπ6 [ΓΘ 6 σοηοῦδὶ οἤἥσοθυβ, δηὰ 1Π6 Ἰοδαϊηρ τὰθι Ὁ Γ 
οΥ Βεδὰ οὗ (πὲ {1160 σογ}8, Ἀπὰ [86 σάτα οὔ ἴα γτανθῆυθ ]ο ἢ τγ88 ἐοπχηλ δα 
ἴο 1μ6π|, ᾿παϊσαῖοβ 8 ἔδη  Π ἸΥ ΟΥ̓ [Π6 τυ 1} [ἢ6 τηδίϊουδ ἴῃ ἀποδίίοῃ. 
δας δὴ οὐ)οοῦοη, ΓΠποτοίογα, ογοβ 118 οχἰβίθηςσθ, 88 10 ψου α βθϑῃ), ἤὩΟΥῸ ἴο 

ἐδ Ζϑϑὶ [δὴ ἴο {86 ϑηϊαγροα δηὰ δοουγαῖθ νίονγβ οὗ [086 80 Ορροβθ ἴδ: 6 
Βουυΐπδηδα οὗ ([ῃ6 Ὀοοῖ Ὀοίοτα 8. 

(2) "Βυῦ τα ἀθογὸθ οὔ θαγίαβ, (μᾶῦ πο τοαυθδβῦ, [ῸΥ ΤΊ ΓΕΥ ἄγ, βιιουϊὰ Ὀ6 
τηδς οἵ ἀοὰ οΥ πιδῃ, ὁχοορῖ οὗἉ Ἀἰπι861 ---- (818 ἄδοσθο νυ ῖ ἢ σου Ρτοςθϑα 
ΟὨΪ ἔγοια ἴμ6 ἰηπχαῖδ οὗὨ ἃ πιδάουδο ---- ἰ8 ἃ {ΠῚ ΠΩ αὐ ΥΥ ἱπογϑά! 0]6.᾽ 6 ηρ. 

271 ε6α. 
ὡ Ηδ πιισδὶ ᾿ἀοοα τ) 6}} ἀσβοτνο δ πιαάλοιιβ6, γΑῖμογ [πδη ἃ ραΐδοθ, γῆ οοὐἹά 
ἴρλκο βυοῖ α ἄθογθο. Βαϊ 88 ἴο πη ἐπιργοδαδιὶἰιν οὗὨ 186 πιδίτοσ, τ ̓ 8 ποῦ αυϊίθ 
Β0Ὸ ΘΑΞΥ ἴ0 πδκο ἰδῇ οαῦ, αγϑίδιη ἰδ ρ} 118 νοϊΑ γα 8 ἴο σϑνϑύθῃοθ ἴδ6 ΚΙηρ 
85 ἴΠ6 δγπιῦοϊ ΟΥ ρῬογβοηϊβοδίίοη οὗ Οτωυδά. Ὑ θη ΤὨΘιηἰβίος] 68 Ηρα ἔγοιῃ 
Αἰδεπα ἴὸ Ῥογυβία, δὰ πὶβῃθα ἴο Ὀ6 ργοβοηιθα ἰο ἴῃ6 Κίηρ, ἴΠ6 οΘουγ ον Ατὐίδ- 
θαΠυ8 5816 ἴο ἴηι: “ 10 18 ΟὟΥ οσυϑίοῃι . . .« ὕΟ ΒΟΠΟΓ [86 Κηρ, δηἃ ΜΟΥΒΏΙΡ {Π6 
ἰωαρσο οὗ αοα πο ρῥγθεθῦνθβ δ {πῖηρ," Ρ]υϊαγοῖ, ᾿ὼῺ ΤὨδαδῦος. α. 27. 
Χοδοόρδοῦ (Α0651}.) ὈΪαπιθ68 [86 Ῥογβίδηβ, Ὀθοδυδα “ ΤΠ6ΎῪ Ὁπουρ]ῦ ΓΠοηλβοῖν 8 
ποι οὗ δ )ογηρ [86 ΒΟΠΟΙΒ οὗ ἴ86 ροάϑ.᾽" Ιδοογαῖθβ (Ῥδπορυγ. ἰῃ ΒΓ β8οη. 
6 Κορ. Ῥογ8.) σϑῆϑυγοβ [Π6πὶ, “ ὈΘοδΌδο (ΠΟΥ ΟΓΒΕΪΡ 8. ᾿ποτία] τηδη, δηᾶ 
68}} δἴπι ἃ αἰνιπιγ (δαίμονα), δηὰ ᾿ιδὰ τϑίμοσ ἰγοαῖ [6 ροάβ ννῖτἢ ποσ]θοῖ 
δὴ πον ἴθ] ον ππθη." Αγτίαη (Υ]. 29) δηὰ Ὁ. Οαυγίίυθ (γι. Α16χ.) 
Ὁοτὰ ρῖνο δῃ βδοοουηῦ οΥὗὨ Βρου ἢ 68 δηὰ ἡϊνηθ ΠΟΠΟΥΒ ραϊὰ ἴο ΟὙΤυ8, δι [18 
ἰοαιὺ ἴῃ Ῥαβαγζδᾶδθ. Ω. Οὐυγυβ (Υ ΠΙ. 5) βᾶγ8: εγϑαϑ γθρ68 8105 ἵπίεν ἀδ08 
οοἶετε. ΑἸδχϑηάοϑυ, ἴῃ Ἰπϊταίίοη οὔπα Ῥογβίϑῃ Κίηρβ, γοαυ!γοα αἰ νη ΠΟΠΟΤΒ 
Ὁ ὃς ρμαϊὰ δῖπι, οἡ [8 Θηἰγδῆοθ ἰηΐο Βδῦγίοθ. [6 δον (δίθι. ἀφ "᾿ηκι. 11. 
Ρ. 184, 188) οὔδογνϑβ, ὑπαὺ ἴ[π6 Ῥογϑιδη Κίησβ 68}} ὑπϑιυβοῖνοβ “ [86 66] 6814] 

βεττι οὗ 116 τϑοθ οὗ ἴμ6 ροά5," Οἱ ἴδ τυΐηβ οὗἨ Ῥουύβθροϊίβ, Κἰπρβ 86 ονΐϊ- 
ἀοηῦν ργοϑϑηϊοὰ 88 οδ͵]θοίβ οὗ δαογδαίίοη. ατοίοίθηα [88 θυ πα οἢ ὁπ ἰη- 
δετϊρίίοι : διέγρα πιμπαϊΐ τοοίοτῖβ. Ιῃ ἴδοῦ, [86 πιδίϊθτ 18 Ὀδγοπα Α4Ϊ ἀουδί. 
Ῥαγεῖκιᾳ ἀἰὰ οἱ ᾿Ἰπάἀοοα γοαυΐγο πιθὴ ἴὸ τοραγὰ (86 Κὶπρ 88 ἃ ροά ἴῃ Ηἷ8 ον 
ΡΓΟΡΟΡ ἠδίυγα, Ὀυϊ [0 ΡΑΥ Ηἷπὶ ΒαρΡΓΘΏΘ Βοιμᾶρθ ἃ8 ἴΠ6 τεργεεθηίαίυ6 οὗ Οτ- 
ταυϑὰ. ὅϑυοῖ Ὀοίηρ ἴΠ6 βίδιο οὐ [86 6886, 1Ὁ 8 ΘΑΒΥ ἴο 866 [Πα [Π6 δοοοαηῦ οὗ 
Ῥαγί δ᾽ ὈΘμδνυοτ, ΤΠ ΘΠ ἢ6 Μῶ8 ἱπιρογία! πθα ὈΥ ΒΒ σου 6 ΓΒ ἃπὰ ΠΟΌΪ68, νγθ 8 
ὯΟ ΒΡΘΟΙΑΪ τη δ ΟὗἨ ᾿ρΡΓΟὈΔΌΣΙΥ. Τμδὺ [86 Ογαχαγοβ οὗ Χοπορθοη Ὑ88 8 
ποδῖς, ναὶ, δηὰ διιὈϊου8 πηδῃ, 16 ΘΟ πάΔΉΥ ον! οηί, 116 ρ!είυτο ΜΒ ἢ 
186 ατοεῖκ μἰδίοτίδη πδ8 ἀγάπη οὗ δῖ Ὀ6 δε Κποπ]θασοά 88 ἃ κοηθθθ. ΤΏΘ 
ἴδῃ οὗ απο Β θη θηλ68 8 ἀσχία θυ βὶγ ἰοτημθὰ. δηϊοὶ, [86 σουγίο τ πβδὰ 
ξοοὰ ταδϑεοη ἴο θε]ϊανα, ποι] μοὶ βύσοσνα ἔγοπι [5 σα ρίοη. ἢ δγῖυβ οου]ὰ 6 
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ΘΑΘΙΪΥ ῬΟΥΒΌ Δ 6, 88 {μ6γ Ὀ6]]ονοά, ἴο δά πλῦ ποῦ Τρ τ Ϊγ [Π6 ΟΥ̓Δ ΠΆΤΥῪ ΒΟΙΏΑσΘ 
[δὺ νγ88 ρδὶὰ ὅο ἢ]; 88 πιοηδγοῖ, Ὀαζ 80 ΘΧΊΓΔΟΓαΙΠΑΓΥ οὨθ, ἩΔὶο ἢ ἀχαϊ θὰ 
δηλ αῦονο 811] οἱβοῦ Κίηρβ. Πουε[6885 [86 Ἡμοῖὶο (δ ηρ γᾶ8 τηδηαροαὰ ὉΥ 86 
ςΘτΠ66 Οὗ ΤΏΔΩΥ δηα ἢΠαιϊοσιησ ῥΓΟίϑϑιοη8 οἵ ἕονθσθησα πὰ Βοποῦ ἰονατὰ 
ἴμ6 Κίησ. ΑΒ δα νγὰβ δααϊοϊθαά ἴο δ οχοθβϑῖνα 86 οὗ νη, 1 18 ποὺ ἐπιρτγοῦ- 
ΔΌΪα ἰμδὺ [86 Αθἴδῖν γγὰ8 ὑγαηβδοίθα Ὡθδγ 6 οἶοβθθ οὗ ἃ Ὀδῃαυθοῖ. “Ὑ)ουγ 
οὗ 4 δα μουβο᾽ ἰΐ ΒΌΓΟΙΥ Μγῶ8 ; Ὀυΐ Δ8 ἴο 116 ΑΓ ἴΠ6 βίδιηρ οὗἉ υἱίον πε 
ῬΓΟὈΌΔΌΙΥ, ΟΥ Ἔνθ οὗὨἩ δηγ, 1 δῖῃ αὐ ἃ ἰἴοβδ8 ἴο αἀἰϑοονοῦ ΨΈΘΓΟ οὐ Ὑλιδὲ {ἰδὲ 
βίδ ΠΡ 8. ΜδΩΥ 8 ἄθογθο ἔγομι ἀγα κοη ἀδδβροίϑ, 88 Ὀ6ΘῺ τποσὸ οΟυϊγασοοῦδ 
δὴ {π|8, Δ ἃ ονθη δα Δ} δοβυγά, Ηδ8 ποὶ [ϑηρογῖο γοδὰ ἐμ Βἰβίοτυ οἵ ἃ 
Νόγο, ἃ Οδ)ίρυϊα, α Οθορμῖβ Κῆδη, οὐ ἄρα Μοβαπιπιοὰ δὴ ὃ ὍΒα Ἰηίθη- 
ἄοη οὗἁἨ ἴ[ῃ6 Κίπρ νδϑ, ἴο ργδυγ Ηἷβ οσσῃ ναπὶΐγ. Ηδ ἀϊὰ ποὶ ἄγθαπι οὗἁ [86 
ΘΟΠΒΘαΌΘΠΟΘΒ; 88 18 αν ἀθηῦ ἴτομι [6 Ψ ΒοΪΘ οὗ δὲ8 ϑῃ Ὀδθα θηΐ ἀδιμοϑ πο. 
Τϑψογκα μ88 βυυλμημοη θα ὑρ εἰσὴΐ ΟὈ)ΘοἰΙΟη8 αραϊηβὲ (Π6 νου οὐὗὨ οἈ. τνἱ. 

ἼΒο ἢγϑι ἴ8, {μαῦ ὉΠ ΓΘ ὙᾺ8 ὨΘΥΡΘΙ ΔῺΥ 800} Κίηρ᾽ 88 θαυ (6 Μοάθβ. ΤῈ 
δϑοοῃᾶ, {μαὶ {Π6 ΘΟ πτῆῶδβ ποῖ, δὺ [μδὺ ρογίοα, αἰνά6α ἱπίο βδίγαριθα. 
(Το86 ἢανθ᾽ δἰσεδαυν θθθη οοπβίἀθγθὰ δῦονθ). Ὑμὸ {μϊτὰ 18 [16 οπε 75ὲ 
οδηνβϑβοα. Τὸ ΤΟυττἢ 18, {πα “(86 ρἤγαβο8 ἐϊυϊησ Οαοὐά, δῃηὰ υηίο ἰὲὰς ἐπὰ 

(Ὁ ἜΣ), ἴῃ ν. 27, ϑδνου οἵ ὕυειοϊδὰ σοηςορίίοηβ, δηὰ τοί οὗ Ῥογβίδη οὐ Με6- 
ἀΐδη οἤ 68; 8δη4 οἵ οοῦγβο Πδγὺ8 οϑηποῦ θ6 ϑυρροβαὰ ἴο Βανο δπιρογοα {Βθπὶ 
ἴῃ ἢ18 ργοοϊδιγδίοη. Βυὺ 1 γα σοπϑίογ ἴ8μ6 ἰπίθγοουγβα μ6 μδὰ στ} Πδηϊοὶ, 
δηὰ (δ6 βἰδίο οὗ υιϊπὰ ἢ σὩΙΟ ἢ ἢ6 τὴᾶ8, ΟΣ πὶ ποϑβῖηρ ἢΐ8 ῬΓΘΒΟΥυ ΒΌοη, 
ἴΠογ σψου]Ἱὰ βϑθαι ἰο 6 ἢ Π1|6 ἴῃ (8 οὐ)θοιϊίοα. Βοβίά 68, ιμδὲ 8 βαγεὶ 5Βμου]ὰ 
ΒΡΘΔΚ οὗ ἴμ6 ἐϊυίπσ Οοαά δρὰ δῖβ οηάϊθ88 γυΐε, πουϊὰ Ὀ6 ποίμίηρ δβίγδηρο. 
(δ) " Ῥδηΐεὶ πυϑῦ ἢδν ὈΘΘ ἢ 8 ΒΏΘ6Γ [Δηδϊς, ἴο βΒυρροδβα δ εουἹά. Ὀ6 βαίδ ἴῃ (86 
Ἰιοη᾿ " ἀδη.᾽ Απὰ δο, ἴῃ ᾿ϑηρσοτκ ΒΒ υἹοῦν, ΓΘ 411 θὴ προ Ὀ6]16 γ6 ἴῃ τΐγϑο 68. 
(6) “Τδ ἀδδβοσί ρου οὗ 86 ᾿οπ᾿ Β ἄθῃ, βίον (μὲ 10 σδπιθ ποῖ ἔγοιῃ 8) 6γ6- 
ὙΠΪΓΏ688.᾽ Βαυῦ δον, ΟΥ ΨΥ, γγὸ 816 ποῦ Ἰη ὈΥΤη6α ; 3η4 βδπο6 Γ 8ΓΘ ποῖ 80] οὗ 
Οὐγβοῖνθβ ο ἀϊβοονον ἢ 6 ᾿πΟ στο ΔἸ οροα, γα πιαδῦ τ αἱ ἴον [5 ἀθνοϊορυιθηΐ, 
(7) “Το ἄδογθο, δῇ {Π6 εἴοβα οὔ 186 ομαρίθυ, Ὀθδγβ [ῃ6 δίδιῃρ οἵ τμοϑὶ ἱποσοαὶ- 
016 Ἰηἰοίθγαποθ. Βυΐ ον ἢ [Ιὑ 6418 οὐ ἴῃ6 80] 6οἷβ οὗ [86 Κίηρ ἰο ἀο γϑυο- 
γόησο ἰο ἴμο ἀοὰ οὔ Βηκηϊοὶ; Ὀὰὺ 1 ἀο68 ηοὶ Ὀϊὰ τῃ6η} ἴο ἔογβδκο τοὶ οσῃ 
ΤΟΙ σοπ, ΠῸΡ οοιροὶ (μ6πὶ ἴο ὈΘεοιη6 «7608, ΠΟΥ ΘΥ̓ΘΠ ΔΠΠΟΧ ἃ ΡΘΏΔΙΓΥ [Ὁ 
ἀϊβοθοάϊοπεβ ἴο [86 τωδηάδίθ. ὙΥ̓ΒΘΥΘ 18 (86 ρεγϑεοιίοη ΟΥ [86 ἱπίοίεγαπος ἢ 
Ἀπά δνϑὴ ἱξ τὸ ββουϊὰ πὰ Ὀοιὴ 'π ἐμ6 ἄθογθθ, μον ἰ8 ἴῦ ἰο Ὀ6 ρτγονϑὰ, ἐμὲ 
8 ἸΏΔΏ 80 ΓΑ ΚΙΒἢ δηὰ νου Ομ δηρίηρς ἃ8 Πδγῖαβ, σου] ἠοῖ, οὐ ἀἰὰ ποῖ, οοια- 
φὨῦ β0}} ἃ ἀδοὰ ὃ Ηἰ"» Ἰπαϊσπδίίοῃ ἀρδὶπϑὺ (8 δοούβογβ οὐ Πδηΐδὶ γγ88 νυ 
βίγοης ; 8ηα, Δρδιπρ ὕΠ6 υϑιδὶ Ὀδγθαγν οὗὅἨ [πΠ6 Εδϑὶ ἵπ ἀοϑίσογίηρ ᾿ΒοΪ6 
ζἈγΑΔ}165 ΤῸ ἂη οδηςο οὗὨ 186 Ποδά, νὰβ Ἰυ8ῖ. Ιῃ (δὲ βίδία οὗ χιϊηᾶ, ἰΐ 18 
ΘΑΒΥ ἴο 566, δαὶ ἢ6 τιϊσιῦ μᾶνο ἴᾶκθη (6 ρϑγὶ οἵὗἨ ᾿ϑδμῖθὶ ὙΘΥῪ βίγοη βὶγ. 
(8) “ΤΙ Ἰϊοῃβ οου]Ἱὰ ποῖ ᾿ΐνθ ἰῇ ἃ ρἱϊ, θοσθ {μοῦ 8 πὸ δῦ; δῃὰ ἃ 
ϑθεοηα πηῖγᾶο}]6 88 ποοάρὰ ἴο Κϑορ ἔδβϑηιὶ αἰῖνθ, 88 "ὸῖϊ 8δ8 Πϑηῖοὶ. οὶ! 
ἈΑπὰ νδ8 ἰβθηῃ ἴδ ςονοσίηρ ον Υ ἐδ6 οἱ δ0 οοιιρδοῦ [μδὺ ΠΟ δἱἷν γδ8 δι τηϊ δὰ, 
δηὰ πο ἰδ ἡ ΤῊ πουϊὰ δὖ ἰϑδδί 06 8. Β᾽ ὨσΌΪΑΥ ΨΥ ΟΥ̓ τπδπαρίηρ ὑμ6 τογδὶ 
πδπαφογῖο ---- ΛΚΠοΤΩ, 1 Δρρτομθηα, ἴο 4}} (μ6 ᾿δίθν πηδπάσοῦβ οὗ Κα δειδῦ- 
ΠΕ μ(ϑ. 

Το οοιμρίοίθ 886 σῃοΐα, ᾿ζθΏσουκο ἄνοσβ, ὑμδὺ “' ΔῺΥ γλΐγδοΪα ΠΟΤ, ἰῃ 8 
ξθπογαὶ ΥἹῈ οὗ ἴ[Π6 βυδ]θοῖ, πσου]ὰ ποὺ Ὀ6 1688 ἀδϑβι ταί οὗὨ 8}} σοοὰ ρυτροβα, 
ΠΟΥ ἰθ88 δραὶϊπϑί ἴ86 ἀἰνίηθ Θοοῃοιαν, [ἤδη (ἢ 6 858 δη ἃ ποηάογβ οὗ Ἕἢ. 111---ν." 
80 ἯΘ 480 πιϑῪ Ὀ6]ΊΘν; Ὀμΐ (ΠΘῺ Ἧ͵ΛΠ ἸΏΔῪ ἰἰϊκονδα ὑοϊϊονο, ἐμδὲ (86 ποῦ- 
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ἄοτε τοϊδίοα ἴδοτ, δηά ἴῃ οἷ. υἱ, βαὰ δ ΒΙ ὮΪΥ ἱπιροτίδηϊ οηα ἴῃ νον, δηὰ 
ὝΟΤΟ ΠΘΙΠΟΥ ἀοϑ6 οὗὨἁ δραοῖαὶ ἀθεῖρτι, ΠΟΥ δρδί δῦ ὑπ αν] Θοοποιῃγ. 
Γδοτο Ὅο ΔΩΥ οτος ἴῃ [86 οδ)εοὔοι, ἰδ γοϑίβ ΘὨ ΓΙ ΓΟΙΥ ὌΡΟΏ Δϑβαπιηρ [ἢ 
Ῥοσϊοη, ἰδιαῦ τοῖγδοῖθ8 ΔΥῸ ᾿πιροββ Ὁ]6 δηὰ δυϑυσά. Βαῦ βυο 8 δϑβυτηροη 
68 ΒΑΥΪΥ Ὁ6 οΔ]]οἃ 8 ἰορ! παῖο αἀγσωηιδηΐ. 

1 τοοσοῖν δαά, ἴῃ νἱονν οὗὨ βυο ἢ ΟὈ) ΘΟ 0.5 88 8686, [μδὺ ὁη6 πιαβϑῖ ποϑὰβ 
ἔδο! ἰγηβο! Ππαγὰ ργϑββοα, ἰὴ οσάθν ἴο τοϑοσί ἴο ἴθ, [Ὁ 15. 8 δοῃίδββίοη 
ἩΒΙΟὮ ἱπρονῖβ, [μαὶ 6 ψἘΟ πι8 Κ68 1ΐ 18 σΟμΒοίουβ οὗ ἩΘΔΚΠΘΑΒ ἱῃ Πἷ5 οδ0.86. 
Οὔο τπΐηρ, Βοτουοσ, δυσὶ ΟὈ͵ΘοὔομΒ ἀο βῆου, ΒΊΟΝ 18, ἃ ἀοίθσηιϊηδίίοη δὶ 
411 αἀνοηΐαγοα ἴο ἀοβίσου ἴπ6 ογϑαϊῦ οὔ ἴμ6 Ῥοοκ. Κβ'πηρ]6 σάπαον, δηᾶ οοη- 
δοΪ ΟἼΒη 685 οὗ 8 ροοὰ οδ8.86, Δ΄ ποῦ δρῦ ἰὼ ἰ68α τηθῃ ἴ0 ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ἀγσατηδηίδίίοη 
80 εδρουβ.]) 

ΟΗΑΡΤΈΕΈΕΝ ὙΠ. ἹΝΤΒΟΡΌΟΤΙΟΝ. 

ΓΝ 186 τοιλατκβ ταϑὰθ ὑροη [86 ΒΎπι00] οΥ̓ὨΪμ6 οοἾ0588] βίδίι 8 βϑϑὴ ἴῃ [86 
ἄγεδπι οὗ ΝΟ δά μοΖΖζαγ (ςὮ. 11.}, πο ρδγου δ ἀἰϑουβδίοη ττᾶβ δηϊογοὰ 
ὍΡΟΙ τοβϑροοῦηρ {86 ὕθυγ σγεαί σπιρὶγε8. Μοτο Βιηἴβ σοῦ ἰπσόνη οὐΐ, ἀπά 
ἴὰ νᾶϑ δϑϑι πιο, (μα 1ὴ 411 Ῥτο Δ  Ὑ [86 ΒΑΡΥ]οηἰβῃ δηὰ [6 Μεᾶο- Ροσβίδῃ 
ΘΙΙΡΙΓΟ8. ὙΟΙΘ Βυτη ο]1]Ζοα ὈΥ [86 μοδὰ δῃηὰ Ὀγϑδβί οὐ 186 ἱπιαρα; (μὲ (88 
δοάοταθη δηᾶ ἰοΐπβ σοργοβοηϊοα (86 ἀοῃιηίος οὗἩἨ ΑἸἰδχδηάον ἴῃ Ογοαῖ; δηὰ 
βη4}}ν {μαῦ 1π6 16ρ8 δῃηὰ ἔδοϊ ΤῸ ΓΘ ϑυτηῦο β οὗἉἨ [δ΄ ᾿Ἰηςοττα! ρ] ἃ δπὰ οοῃ- 
δυδοὰ δτηρῖτγο, τ ΒΙΟ ἢ ΒΡΤΌΩ ὑὉρ πάθον [86 ἀτθοΐδη οΒὶοίΒ στο βη ΑΙ Ϊγ 506- 
ὁοεάοά ἢ. 170 [818 σοποϊυβίοη 1 ἢᾶνο Ὀθοὴ ἑογοθα ἴο σομλθ, δου δ δἰΐθη- 
ἄνα Ἵσοῃδιἀογαίίοη οὗἩ [86 νϑσίουϑ βοβϑιῃηδβ οὗ ἰηἰδσργοίδιίοι ἐμαὶ αν ὈΘΘὴ 
Ῥτοροϑϑὰ δηὰ υγρϑᾶᾷ. ΑΒ [815 πηυδῇ ΒδΥθ δη Ἰτηροτγίδηϊ ᾿ΠΗΘ 66 ΟἿ ΤῊ νἱ6 8 
τεβροοϊηρ [86 ῥσόορβθοῖθβ Βαῦ (0]]οτν, 1 ἔδοὶ θουηᾶ ἴο ἰὰγ θοίοσο {πθ σοδάθσ, 
δ ΤΟ 90089 ὙΒΙΟΝ πᾶν θα τα ἴο δάορί Βυςἢ ἃ οοποϊ υϑίοη. ΤῊΒ 1 584}} ἀ0 
85 ὈγΙΘΗ͂Υ 88 ἴΠ6 παίῃγο οὗἉ βυοἢ ἃ σοί τονοσθα οᾶ86 δά} 18. Απά ἴῃ ογάοϑσ ἴο 
ἀο 1: ὈτΘΗ͂Υ, 1 δε] οοιαρο]] 6 ἰο ἀθρθηὰ οὐ σϑᾶβοῃβ ἀἄγανγῃ δἰπιοδὲ Βο ]γ 
ἔγοια {πα Ὀοοῖκ ἰἴϑ6] ἃ, Α ρ»υίοτὶ τϑαβοῃίηρ, ἱμ {818 ο886, [86 ὈΔ818 οὗἨ ΤὨΪΟΝ 8. ᾿ 
8 Δεβα τ ρίοη οὗ πῃδὺ 6 οὐσἧϊ ἴο ὀχρβϑοὺῦ ἔγουῃ ἐμ6 Ρ6ῃ οὗἩ ζδῃϊοὶ ; οὗ σϑᾶ- 
δοηΐϊης Ὀοττου θα πη ΓΟ ΪῪ ἔγοτι [86 ΟἸγιβδῃ {ΔΊ 6 ΓΒ, γΠῸ δββυσηθαὰ 8ἃ8 ἃ ρασχύ 
οὔ ἐμοῖσ ὈΔ518, [8δὺ [86 Ποηιϊδὴ Απιολτῖδέ τὰ5 Ὀθέοτο {86 ταϊπὰ οὔτδ6 ῥσορμδοῖ; 
πὸ οδπηοῦ ἀϑϑάτηθ ὙΠΟ Θχ δηλ δου, [ἢ τὸ σουἹὰ κθορ οὰγ δχοροίϊοδὶ 
οοῃϑεΐοποο ααϊοῖ. ὙΈΘΓΘ 18 ΠΟ ΘΧΡοβίίοῦ οὗ δὴ δυΐμοσ, 50 Ἰορὶἰπιαῖθ δηὰ 
δυϊογι δίϊνο 88. δἰπβοὶ, Απᾶ ᾿0 15 ὈΥ δὴ δρροδὶ ἰο Πδπῖδὶ μἰπιβ6 1}. (Π4 11 
ΠορῈ δῃηὰ 1 88}}4}} δμάθδανογ ἴο ὀχρίδίη [8η16]. 1{|818 πᾶν Ὀ6 ἄοῃθ, ἰἰ 19 ποῖ 
ποῦ ΜὮ1]6 ἴο ΟΟΟΌΡΥ Οὐν ἄμηθ τῖϊα οἰ ἴΠ6Ρ τοὶδίϊηρ ΟΥἩ ταα ἢρ [86 δἰτηοϑὶ 
ΠΌΣΟ ΥἶἿ 6855 ΒΟ ΒΘΙΏ68 Οὗ Ἰη οτργοίδομ ὙΠ] ἢ μδνθ ὈθΘα ΔΡΡ] 164 ἴο 86 ῬοῸΚ 
δοίοτο υ8. Ιοπρ Δ63Ὸ Ὑ68 ἰὑ 881, (4πὰ τὰ ϑο μα ΘΟΙπλΟἢ 86}86), (δαὶ ΤῊδ 
δεεῖ τοαῦ (0 τείιίε ΦΥΤΟΥ͂, 8 (0 ἱεαοἶ ἰδὲ (γυμἢ. 16 ἃ Β0 ) θοῦ οδῃ ὉΘ πιδάθ ρ] δίῃ, 
διὰ πὶ} 4] Ὀ6 80 ῥσϑβθηϊθα 88 ἴο σοῆνϊηοο δηα Βα  ΑὟ ἴἢ6 ταϊπὰ, 1ὺ ὈΘΟΟΙΉ68 
ὈΠΏΘΟΘΒΒΔΙΎ ἰ0 αἀ76}} ὉΡΟη 4}} [πΠ6 ἀἰἸβογαρδαηῦ υἱθβ ἱμᾶῖ αν Ὀδθὴ ἱβκϑῃ 
οὗ ἴἰ, ον ἴο ἀοδβοσιῦο (86 οδυ868 ὙΒΙΟΝ οροσαῖθα ἴο ργοάποθ [Βθιλ, οὗ ἰο χοῦ 
Οη6 ΟΥ̓ ΟὨΘ ἴῃ ἀο.81] [Π6 ΘΥΤΟΙΒ Βαὺ ᾶνα Ὀθ θη οοτατηϊ 6. 1ὺ που]ὰ ΟοοΌΡΥ 
8 υοϊσσηο ὈΥ [8617 ἴο ἀο [δ18, ου 86 Ῥγϑβθηὺ οϑοδϑίοῃ. 

1δ5 
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Ιῃ ογᾶον ἴο ἰβγοῦν ἁροῖ ἴμ6 ϑυδ]θοῦ ἢον Ὀοίογθ τ {86 ᾿ἰἰρθῦ δῖ ἢ 186 
ὈοοΚ οἵ Πδῃ16] 156} Αβοτγάβ, ἰδ ὈΘ Ομ 68 ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ ἴο σΟΙΏρΡδΓΟ ὙΠῸ Θδο ἢ ΟἴμοΣ 
1Π6 νδυύϊουβ Γαργοβθηϊδίίοηβ ἩΒΙΟΝ 8.6 πιδᾶρ οὗἨ 186 βδὴθ ζ] ρ8 ΟΥ ῬΟΥΒΟΏΒ. 
ὙΥΒαῦ 18 ΟὈΒΟΌΓΟ [0 18 ἴῃ ΟἿ ᾿δββδζθ, ΔῪ ὑδ8 ρΟΥΒδΔρ5 δ {Ὁ}}γ 1] υδίταϊοὰ 
ΟΥ̓ 8ποῖμο": τῇ δῇ ἴῃ ΟΠ6 6856 8 ΘΧΡΓΘΟΒΒΘα ΟὨΪΥ ἸΏ ἃ ζ)ΘΏΘΓΙΟ ἯΔΥ, ΓΔΔΥ ὉΘ 
ἰουηά δ ΠΟΙ ΘΠ δρθοϊβο ἴῃ δποίμοῦ ὕο ΓΟπΟΥ 84}1} Ἀποουίδιηγ. 10 18 ἐπ Ἐ{|18 
Αγ. ἰμαὺ τὸ ῥστοςθθά, ΟΥ̓ δὖ ἰδδβῦ ββου]ὰ ρσχοσθϑάᾶ, πιὰ ἀἸ οι] ραβδαρθϑ ἴῃ 
ΔΏΥ ὈΟΟΚ νΒδίθνοσ, οἰ ΠΟΥ βδογοα οὐ Ῥγοίβῃθ; δηὰ ἴῃ 1|6 ΤΩ ΔΏΠΟΙ, δηὰ ἴῸΣ 
ἃ Π|Κὸ ρΡΌΓΡοΒΘ, ἀο να σορϑσε ἴδ αἰ δγοηῖ ΕΔΌρ 1518 ὙΠ} 1Ὲ Θδοῖ οΟἰδοτ. 

Βοίογο 1 δηραᾶρο ἴῃ [μἷ5 Ῥγόσθδῳ οὐ δοπιραγίϑοι, 1 που]ὰ ῥγοπιῖθο δ 6. 
ποδὶ Γοηδτῖβ, ο τι ΒΙοἢ 1 που ΒΟρ6 8 ρθῆθγαὶ δδβοηὺ πὶ}} ποῦ θ6 ἀοηϊοὰ, 
(1) Το Ῥοοϊς οὗἨ Πδῃϊοὶ '8 ποὺ ἴο ὃ6 γεραγάθὰα οἰἐβοὺ ἴῃ [86 ᾿ἰσῃὶ οὗ ἃ σεπο- 
ταὶ αὐιαδυδ οὗ εἰν] Βἰδίουυ, ὩῸΡ δυθὴ ἴῃ {μδῖ οὗὨ δ ῬΑΥΪ ΟΌΪΔΡ ΒΙδίοΥ οἵ {86 
ἴουγ ΘΙΙΡΙΓΟΒ παηθὰ. ΤΏ Αββυτίδῃ Θργ 18 ποῦ ἰουσμθα ὑροη δῦ 8} ἴῃ ἱξ, 
ΟΡ (δδὲ οὗὨἩ Ιηἀϊ8, οΥ ΟἸΐηδ, οΥὁ ΤΑΓΔΤΥ ; ποῖ ἴἤ βρϑᾶὰκ οὗ Ευγορόδὴ δηὰ 
Αἰγίοδη Κιηράοπιβ ἰῇ ρΘΏΘΓΑΙ. Απὰ Ὑἱτἢ τοραγὰ ἴο Βαθγίοη, Ῥογβίβ, ασθθοο 
(ἴὰ 186 ρϑσβομαὶ οοῃηαοϑίβ οὗ ΑἸθχδῃάθγ), δῃὰ {86 πϊχϑαὰ ἀοχαηΐοη ἩΒΙΟ ὮΝ 18 
ἴὈυγὶ ἢ 1 ογάθ, ποιϊμὶηρ τλογο ἤδη πιο οὐ-] 6 δἰκοίομθδ ἃγῸ σίνθηῃ, ὙΒΙΟΒ 
ΤΏΔΥ 5 Πι6 ἴο ἸάΘΏΌΥ [86 ΘΙΏΡΙΓΟ5 1 νον. Τὸ (18 {86 Γ6 186 Ὀᾳὺ Οῃ6 ΘΧοΘἢ- 
τίοη, ΒΟ 15 ἴΠ6 ϑυσίδη ρδτ οὗ {π6 ουτίῃ ἀοτϊηΐοη. Τὴθ βἰκοίοῃ οὗ {Π18 18 
ἸΠΟΤΟ ρΔΡΟυΪΓ ; Ὀυΐ (πᾶὺ τ ΙοὮ ΟσΟῸΡ ΘΒ τοοσὸ σοοπὶ δογὸ ἰμδη Α]] (Π6 γϑϑβὶ, 
ἰ8 ἴη6. ἀδϑογϊρίοι οὗἨ Απιοομα8᾽ ΕΡὶ ρβδηθβ δὰ 819 ἀθϑάβ. ὅυοἢ Ὀοὶπρ [86 
βίδϊο οὗὨ ζαοίξ, (ἢ! ΥΘΆ8ΒΟἢ ΟΥ ρτουηὰ οἵ Βυσ ἢ ἃ σουγδο ἴῃ ἴΠ6 ΤΟΣ οὗ ἴῃ ὈΟΟΚ, 
ὈδοοΙΏ68 αυϊῖα ἀρρᾶγοηῖ. 10 18 56 ρεορίο οΥ Οοά, ἰλε Πεῦτειο παίΐοη, π πο ἢ 
18 ΘνΘσΥἤ το ἴθ6 Ὠἰρμοβὶ δπὰ υἱηδῖα οΡ)θοὺ οὗ [86 τοῦ, Τῆοβο ἀγπδ5- 
165 ΟὨΪΥ πο δΥθ, ΟΣ Μ1}} Βαᾶνβ, ἃ βρθ.184] σοῃοθσα τ} 1} 86 ἩΘΌγονβ, ΔΓ 
ἰους 6 ἃ ὕροῦ ; δηά ἴΠ686 ἃγα Ὀγουρηῦ βσσοββίν οὶ ἰηΐο υἱοῦ, ον ἴο 186 
πι6 ἤθη ἀθ] νογϑηοθ ἵγοιῃ ἀἰβαϑίθγβ, [{{|6 ϑμοσὶ οὗ ἴβοβ οοσδβιοπθα ὈΥ 186 
ΒΔΌΥ]ο 8} 6χ1}]6, 58}1.8}} ἤν ὕδθη σοιηρίοἰοὰ. ϑυθδοαυοηϊ δηα ἰΘΙΩΡΟΓΆΓΣΥ 
ἱῃνδβίοηϑ οὗ Ῥαϊδβίϊηθ, ὙΒΙΟἢ πτουρμῦ ΠΟ Οββθ [14] δπὰ ροσιμδηθηΐ σμδΔΏσο 
ἴὴ (Π6 8ϊδῖθ ΟΥ δα γβ οὗ 016 96 νγ8, ἃσὸ ποῦ ἴῃ Δ ἄσρτγοο ποίϊοοά. ΤῈ 
ὙτιοτΒ ρἰδῃ ΟΥ ἀδϑίρῃ ον! ἀθη τ} ἀο068 ποῖ, ἴῃ ΔΩΥ ἄσρτθα, γοβοθ]ο 8 τοσο- 
δν σὨ γοΠΟ]οσΊο Δ] ΒΒΌΟΓΥ, ΟΥ' 8 ΠῚ 85 {πὶ Ὀοΐ] ῬΤΕΒΘΓΨΘ 86 οτάοϑν οὗ πιο δὰ 

᾿ΤΘΟΟΓΡΑ ΑἹ ραγίσυϊαῦ ονθηΐβ ΠΟ ΔΥῸ ὙΟΥΤΩΥ οὗ ποΐΐοθ. [δπίεὶ ρῖνεδ πθ το 
οὐ] 68, γὰρ! α, δυσὶ Κίηρ, Ὀτιοὗ, σθηογῖο. [0 15 ουϊ θη (δ αὉ 18 ἀοβίρσῃ δ ταί ΪΥ 
ἃ γοϊἰσίου5 οθ. Τῇδ ρϑορὶθ οἵ ἀοὰ ; [86 7υγείσηι ΒΥ ἴο ἩΒΙοἢ (ΒΟΥ ἀγο, 
δη4α ἀγὸ ἴο ὕθ, 80) θοἰοὰ ; {86 βδΗσα ἢ ἴῃ ΜΠ ΟΝ ἃ βοοομα ΝΟΌΟ Βδάποζζαῦ 
58.4}} ἴὰγ γαϑῖθ “6γυβαίομη δημα ρῥτοίΐδηθ [86 βδῃοίιΓΥ ; 86 ᾿οδαϊπρ ὑγῖ δὶ 
[Ὠτουρσὰ τ ΒΙΟΒ (86 ἩΘΌγΟνΒ πχυϑὺ ρ888 Ὀοΐοτο ἴμ Μαεββίδηϊς ροτγοα οοσὰ- 
ΤΩΘΠ 669 --- [686 816 ἴπ6 ἰορὶς8 φομοογηθα νὴ} (Π6 ρτορμοῦο ρδγὶ οὗ ἰῃ6 ῬοοΪΚ 
οὗ 1 δηῖο!. Αονϑ 8}}, (8. βθοοῃα στϑδῖ οδίδβίσορβο ἴὸ [86 9618} πδίίοα, 
ὑπ ογ Αμποοδυβ ἘΡΙΡΏδη68, ΒΊΟΝ [ἢ 8οπ16 ΤΟ Βροοῖδ 88 ἸΟΓῸ στίονοῦβ 
τη {{πᾶ| οὗὨἨ 1786 ΒΑΟΥ]ΟΠΙΒΏ οχὶ]θ, 15 ἐμεῦ τ Βῖο ἢ 18. τόδ ραγο]δΥν δηᾶ 
στΑρΒ ΟΑΠῪ 86ὺ ΤΌγιἢ ; δηὰ νἱτἢ [818 [86 τ] 6. σομο ά68 8 ἀδνοϊοριηοηὶ οἴ 
εν δὲ Βἰδίονυ, δχοθρίίηρ {μὲ ἴμ6 ᾿πιχοἀποίίοη οὗὨ [86 βυθβοαυοηΐ Μοεβιδηΐο 
Ῥογιοα ̓ἰ8 ἤασ δῃηά {μ6γὸ βού ἐογίμ, δῃὰ ρμ]δοϑὰ ἰῃ 8 ΥΘΣΥ βίγι κίηρ ρο, Ιὴ 8 
ποτα, οἰ. ν1--τχΊϊ. παρ 06. 78} σμαγαοίουιζοα Ὦγ ρὶνὶπρ (Βοπὰ ἴπ6 16 : 
ΘΚΕΤΟΗΚΒ ΟΕ ΤῊΗΕΒ ΓΕΑΡΙΝῈ ἘΨΕΝΤΒ ΡΒΕΡΑΒΑΤΟΒῪ ΤῸ ΤΗΕ ΜΕΒΒΙΑ- 
ΝΟ ΡΚΕΙΟΡ. Τμθ πυοίειϑ 1168 ἴπ ΝΕ υςμδάποζζαγ'β ἀγοδπὶ (οὮ. 11.) ; (86 
ἀδνο]ορπιθπὶ 1η οἷ, Υἱ]----χὶ, αὐταὶ ΘΥΤΌσΒ ἰῃ [86 Θχοροβὶβ οὗ [818 Ῥοῦκ ἸΏΒΥ 
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Ὅ6 οοταμί θα, ὈΥ οἰμον δδογι δης ἰοο πιμοΐ, ἰο 18 ἀοδῖχη, (πολι 18 ἐμ6 σοπι- 
ΣΩΟΏ ΘΓΓΟΥ), ΟΥ̓ αἶβ6 ἰο0 {{{{ἴ6. 

(2) Τῆδ τοδάδν τηπϑὺ ἡοῦ Ἰοοῖκ Βοσα ἴου [86 σοπηπιοη ὑγαὶβ οὗ σαρῦϊαγ δῃ- 
1415, σι θῖοἢ δγὸ ουπαὰ ἴῃ 8 ὈΟΟΪς τη ΓΟΪν ἰϑίογοα]. Ηδτο (ἴῃ νἱ!.---χὶ.) 811} 
ἴδ »γορλείϊσαί. 1 866 [86 σοδίαπηθ Οὗ ργορθῇθου, δηὰ 18 σρ᾽οἴθ τι ἤρσυγα- 
ὥνε Ἰδηρυδροὸ δηὰ σἱτἢ βυτῦοὶ. [Ὁ ρῖνοβ ἰϑδαϊηρ Ἑμαγδοίουβιοϑ οὐ δὴ θῃι- 
Ρἶγα ὉΥ 8 βίηρίβ βοπίδῃοθ, ψιδβουΐ τϊηυΐο βρϑοϊβοδίίου ; βοὶϑ ὉΡ πὸ σβσοπο- 
Ἰοχίς δὶ Ὀουηάδγῖοβ ἰο [86 τοϑρθοίίνο ἰϊ ράομηβ ; ̓ΓΘβθη 8 ΒΙΠΡΙΥ σἤδη68 δηὰ 
ἘΓΑΙ 5: ΠΟΏΒ ΟΥ̓ ΘΙρΙ ΤΟ πὶ μουῦ ΔΩΥ ἀοδι} οὐὗὨἩ ἴ8 τηθᾶπβ ὈῪ ὙΔΟΝ ΠΟΥ ΔΙῸ 
Ῥγουρῆβὲὶ δρουΐ ; δῃὰ 1ηϊἰγοάσοοθ ἴμοβο θιηρίγοϑ, δὰ ΟὨΪῪ ἴδοδβθ, τ Ὡ]Ο ἢ ΔΘ 
σομσοσηθαὰ ὙΠ (86 Φον δ Ρροορίθ.Ό ΑἈΚ8 8 σθο]6, [686 ρὑσχοάυοίοηβ ΓΘ 
ΤΏΘΓΘΙΥ ζΘΠΟΥΙς δα ῥγορμοῦς ρΡἱοΐυγα8 οὐὗἨ ἴθ πιαΔΌ]6 δηῃὰ ΡΥ Βἢ 8 0]6 Θῃ- 
Ῥίγοβ [δδὲ βδυθ σοῃσογῃ ὙΠῈ (86 ΗδΌγονβ, Ἀ8}}} (Π6 Μρδδιδηὶς ροσὶοα, 8ὸ 
88 τηδιίουα!]γ ἰο δθοοῦ ὑμθπὶ ἴὼγ ροοὰ οὗ ἴον 1}. Ὅλ Ῥοσβίδῃ ἀομιϊηϊοῃ 
δες (δηλ τπποβεϊν ἔον ροοά, (866 Εἶτα δὰ Νϑιθη δ) ; (μδὲ οὗἩ ΑἸοχδπᾶὰθς 
ἱπάθεα βοδγοοὶν ἰουομοδ ἔμ6πι, Ὀὰΐ ᾿ῦ ῬΓΘΡΆΓΘΘ [86 ἬΔΥ Ὁ. δὴ θιῃρίγο (1860 
ΒΥτΤΊΔ}), πίοι πιοβὲ οὗ 41} ροσβοουϊθά μπᾶ ἰπασεὰ ἰβθω, Τὸ ῥσορβοῦο 
Ρασγὶ οὔ ᾿δαϊοὶ, 1 τθδά!!]γ οοποθάθ, ἰ8 ποῦ τοχζυϊδὺ ἩΘΌΓΟΥ ροεξίγψῳ 88 ἴο 1ΐδ 
ἔοττω ; Ὀαυΐ ᾿ξ ἰ8 ροοίϊς ἴῃ ἰΐ βρίγὶῦ δῃὰ ἱπιάρσογυ, {κὸ ΕΖοκίοὶ, δπὰ ΖοοβαυδΒ, 
δηά ("6 Αροσαῖγρϑο, δῃὰ ἀθιηδηὰβ [86 δρρὶϊοδίίοθ οὗ ροθίζοδὶ οχϑρϑϑὶβ ἴῃ 
Γάδ ἴο ἰῃἰογργοῖ ἰ. Α μδγὶ οὔ 86 111} σβδρίου 18 {86 ΟΪΥ ϑχοθρίίΐοη ἴὸ 
Ὅ6 πιδὰθ ἴο ἴμθ8δθ σϑιμδγκβ; ἬΠΟΤΘ [86 ΤΟΡΓΟΒΘΏΔΙΟΩ 18 80 ἰδίου! ο]}Ὺ 
Βτδρϊς, (δὲ ῬΟΓΡΏΥΤΥ δηὰ οἰ μοῦβ, Βρθο δ! γ τυ οὗὨ [86 γθοθηῦ οσ 108, Βα γ9 
δυθη Ὀγουρδὶ δραϊηϑῦ ἰδ (86 ομασρθ οὗ ὑοὶπρ τσ θη }οδί ἐυεπέυπι. ΤῺΘ 
Ῥδγε συ αν οὔ (μ6 ἀσδουϊρύοη μαγο (ΠΥ ββοννθ, ΠΟ ῥγογαϊπθηὶ ἴῃ [86 ντῖ- 
[δ᾿ 5 ταϊπὰ ψοτὸ ἴ8.6 ΟΥ̓ΌΘΙΕΥ δηὰ ροσβοουϊομβ οὗ [86 1133, 1. 6.ὄ Απὔοοδυδ 
ἘΕρίρβδῃθ. 

(83) ΤΈο τϑδάογ, γῇο υίβϑῃθβ ἴο ἀἴϑοονον τ} σου [86 ΣΘαὶ δα ρῖγοΒ 
δὲ δγ ἐμθ βυθ]θοὶ οὗὁἨ ρτοιϊοῦίοη ἴῃ 86 ὈΟΟΚ Ὀδίοσθ υ8, βου! Τσαγο Ὁ }Ϊγ 
ἱπνοβέραϊο ἐλε ραγίίσουμαν ρετγὶοά, ιολεπ ἰλεν οἱ ἱπαϊυϊαμαίϊίν απὰ βευοταὶῳ 
λανο αἰϊ ραεξδεὰ αἰσαψΨ. Το Μοββιδ μ᾿ Β ΘΙΏρΡΙΓΘ, 88. 18 ΟἰθαυΪΥ δηὰ στορϑδίθαυ 
δεβοτίθα, 5 ἴο Ὀ6 δι οπ (λεῖν τωΐηϑ. 1 δισοοοαδ (Πόσα 4]}, ἰπ ογάθσ οὗ [ἱπ|ὸ 
δηὰ οἵ ονθῃΐβ. 800 οἤδρ. ἰϊ. υἱΐ. χὶὶ. οἰδίηἶγ σοργοβοηΐ (86 τιδιΐοσ, Απὰ 1 
80, 1815. Ὑ1}} 06 οὨδ ἀθοϊβῖνθ ἰθδβῦ, 88 0 Ὁ: 6 ΘΙ ΡΊΓΘΒ Ὀτουρὺ ᾿πο υἱοῦ ὈγῪ [86 
ΡῬτορβαοῖ. Ὑμδὶ [86 Υ δ΄ῦὸ “48ὲαίΐσ Θπιρὶτοβ, δἰ που ρ ἢ δοῦια οὗ ἔμθῃ ἃγ6 βιναγϑὰ 
ΒΥ πλθη οἵ ἀτϑοΐδῃ οὶ βίῃ, βθοτηβ ἴο [10 ὍΡΟΣ ἴδ6 ἴδοα οὗἩ [Π6 ὈΟΟΚ, δῃὰ δο- 
σοσγὰβ τῖϊ ἴ86 ἡδΐυγα οὗ ἰ06 οὯ86θ. [1 ἴ86 ὕπο οὗ δη1οὶ, Βομθ νῶβ ἃ 
Ροεν ϑίδίο οἵ ΠΔΙγ, δηὰ τγδ Βαβυο ον ον, 81}}} 1688 ἔδαγϑά, ἴῃ Ῥδ]θβϑι 6 
οὕ ἴῃ Βαυγίοη. [1 8 ποὺ [88 ὥϑῃπον οὗ ἴ86 ΗἩΘΌΓΘΥ Ρῥσχορμοίδβ, ἴο σοῃοθσῃ 
{ποι βοῖνοθ Ἡϊ [Π6 Ὠἰϑίογυ οὗὨἨ πδίοῃϑ ΟΥ ΘΠ ΡΊΣΘΒ 8.818] }]Ὲ 0 ὨῸ γοἰδίίοη ἴο 
6 Ἡοῦτγονβ. [Ιζ 15 ἴσιο, πάρα, ἐμ αῦ ΒΟΙΠ6 βιχ ἐγ γοδγβ Ὀοίοτο ἔμπα Ὀϊγὰ οὗ 
Ομ γιϑὶ, Ραδϊοβίίηθ νγᾶϑ ουθστυη ὈΥ ῬΟΙΏΡΘΥ ; δῃὰ ἴῃ ἴδ βοαυοὶ 1 88 τυδὰθ 
8η Δ 16 ἃ ρτγονίμθοθ. Βαΐ ἰΐ ψγ88 ποῖ ὑπ}} αὐῦον ἴ6 ΟἸΒγιβιίδῃ ὁγὰ μδὰ θθρίῃ, 
[δὲ 1 νᾶϑ ἀορσγίνοα οὗἉ 15 Κίηρϑ, δηὰ βυ )θοϊδα ἰο 4 Εοπιλβὰι ρούθσποσ. ΝῸΣ 
ἀιὰ ιδ6 Βοηιδηὴβ υηδοχίαδιο ἴο ογυβὰ ἐΐ, υπ0}} δῦουϊ Α. Ὁ. 67. ὙΤμα ὈοοΚ οὗ 
Ῥδηῖ6] “ ργϑρᾶγοβ ἴ6 ἨΔῪ οὗ [86 1,οτὰ." 786 οομίηρ οὗ [86 Μοεϑῖδἢ 18 118 
ταδὶπ ἀοϑίζη ; δὰ [86 5ϊαία δπα οἰγτουϊηβίδηςε8 οὗ ἴ86 9618, ἀη}} (μαὶ ρ6- 
Υτἱοᾶ, ἀγΘ ῥδβϑϑθὰ ἴῃ Ὀτὶοῖ δηὰ σδρία γον ον. 

Ὑγτὰ 086 ἙοςΒι ἀΘΥδοἢ8 ἴῃ νον [μδ΄ πο ποῦ Ὀ6Θη δυρρεδβίδα, ὁ ΔῪ 
Ὡοχὲ ὑσζοοθο πὰ ἴ[Π6 ἀδνοὶορπιθηὶ οὗ ΤΗΕ ΕΟὺΒ ΘΕΑῚ ΕΜΡΙΒΕΒ. 
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Τὸ ΕἸΠΞΒΤ ἰ8 (5 ἀοδοτιροα : 

1. 37, “Ἴδου, Ο Κίηρ, γί κίηρ οὗ Κίηρβ,, ΓὙ1]. 4, “ὙΠ6 ἢγϑιὶ τῶ8 {πὸ ἃ ἰἴοῃ, διὰ 
ἴο οτα ἴ(Π6 αοἀ οὗἉἩ ἤεοανυθη διἢ χίνϑη ἴν παὰ 16 νῖηρβ οὗ δ δδοὶε; 1 Ἰοοκοὰ 
ἀοπιϊηΐοῃ, βίο σΊῃ, ἀπᾶ τλἑβ δηὰ ρἴοτΥ ;] αἰτοη εἰν οἷν π)Π] 115 πίηρβ ᾿οΓο ΡΙυοκοᾶ, 
(88) Απὰ πῆθγονον ἀποὶ! [ἢ 6 5018 οἵ τιθῇ, δηὰ ἰΐ νγὰ8 ᾿οὰ ἂρ ΠΌΤ ἴΠῸ Ἵδττἢ, 
186 Ὀθδβὶ οὗἩ 16 ἢο]4, οΥὁ (6 ἴον] οἵὗὨ ἴδιο βἰοοὰ Ὡροῦ 118 ἔθει 86 ἃ τηδῃ, διχὰ [6 ΠοδτῈ 
αἷγ, ἱπίο τὰν μβαρὰ παῖ μα χίνϑι [ποτ], οὗ ἃ Ἰδῃ 88 ρίνϑ ἴο Ὁ" 
δηἀ πηαᾶς τῆ6 τα ΐοῦ ονοσ 8}} ; (δου ατί ἰλαὶ 
λαιά οΥ φοί(." 

Ὑμαῦ 186 θυ οαρίγοθ ἴῃ ΟΒΔΡ. Υυἱῖ. Αγ (86 βδῃὴβδ δ8 ἴῃ οἾδΡ. 11.) 888 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ Ὀθθη ἀοηϊοὰ ὈΥ 8Δηγ. ΤΠ ἰαδὶ οἰαῦδο ἴῃ 2: 88 πδκοθ ἰξ οσοσίδίη 
[δὲ Βανγίοπ τεῖϊὰ [8 μοβὰ ἰδ [86 τη ΘΊἸ ΤΌΡΟΙ͂Β οὗἨἩ [86 ἤγϑε οιαρίσθ. Ὑμα ρ»αϑί, 
6. [16 ἄμπιο οὗ Ηοῦτγον δυθ᾽οοϊίου ἴο (80 “ἀφευγίαη Θαιρῖγθ, 18 ΘΠΌΤΟΙΥ 
ομςίοα. Ργορλέον οσουρῖθϑ 1156} π τ [6 Ῥσθβθαςξ δηὰ ἴδ αῖατο. δηϊοὶ 
ὑδογοίοσο Ὀθρίηβ ψι Βαδυίοπ. ΤῈ ἰδ ποΐ βο τυυοῖ ἴθ ρεγεοπ οὗ ΝΘυυομδᾶ- 
ὭΘΖΖΑΓ, 88 ΗΪ8 ἀΥ̓ΩΠΑΘΙΥ ---- 816 ΘΙΏΡΙΓΟ --- ὙΠ πὶσὰ 2: 87, 88, ἀγα Θοποθσγηῃθᾶ, 
Το λεαὰ ο φοίαὰ τοῖδτβ ἴο ἴ)6 οοἴοββδὶ ἱτηασὸ ἀθϑοσι ροὰ ἴῃ 2: 81, 32. ΤῈ 
δρίοπαον οὗ [6 ΒΑΌΥΟΙἑΒἢ πο ΔΓΟΒΥ 15 Ρ]ΔΙΏΪΥ ἱπάϊοδίοα Ὁ [86 σοϊά ; ἴὺ 
Βδθγίου οχοθοαθά 8}1 οἵοσ δηοίϑηϊ οἱ τ)68 ἴῃ 18 σϑ τ πὰ δρϑμάου. [ 15 
ναὶ δὖ ()6 λοαά οὗὨ (Π6, ΠΟΥ ΤὨΟΠΑΤΟΒΙΘ8. ὈΥΪΠΟΙΡΑΙΥ Ὀθοδῦβϑο ἰδ δεσὶπς 186 
Ῥτορμοῖϊο βουΐθβ, δῃα ποῦ ἴῃ ογάδθσ ἴο ἀδποίθ 18 ϑα ρϑυϊοσὶ ἡ ΟΥ̓ΘΡ ἰἤθεα 85 [9 
οχΐθηϊ ΟΥ ῬΟΥΘΙ. ἴῃ 7: 4, [86 ἱπηθΟΌΥΎ 15 αὶ ἀϊνουϑο, δὰ {80 ἐΐοη, [86 
Ἰοδάδθγ οὐ μοῦ διποὴρ ἴΠ6 Ὀδαδίδ, ἰΒ ὅπ6 βυτθοὶ. ἀτοδίὶ ΡΟΎΟΥ 8πα πὴ8» 
᾿θδῦν αὐὸ ἀουθίθβα ἱπάϊοαίθα ὈΥ 0818, 88 Μοὸ}} δὲ ἀθδέγυοῶνο Ἴοοηαηοβίβ ὈΥ͂ 
6805 Οὗ ὙΔΙΟὮ (ΒΥ ἃγὸ οὈϊδίποὰ. Τὴ Ὑρϑ οὗ δῇ δδρὶο ἱπαϊοδῖθ νϑ] ΟΕ 
δηά βίγσοηρίῃ; ὙΒΟΒ τ γΘ ρου  ΑΥΪΥ οδδτιδοιοτβες οἵ ΝΟΟυΟ ΘΠ Σ ΣΑΙ ἢ 
ἸΟνΘΠιΘη8 δ! ἃ οοπημοδβίβε ΤῊ ρῥ]υοκίπρ οὗ π6 πίηρβ, [16 Ἀβδυηβου οὗ 
[86 ἀρτῖρῦ μοβιςίοη οὗ ἃ τδῃ, δπὰ 86 δοαυϊγίηρ οὗ (Π6 Βοδζὶ οὗ ἃ ἴδῃ, 8. 
811} πάϊς δυο Β οὐἁἨ [86 Βα] ηρ᾽ οΥὮἨ [86 ΒΑΡΎ] δὰ ῥυϊὰθ δῃὰ ροότον, δῃὰ οὗ 
τα ποῖηρ, ΒΟΓΡ ΤΌΪΘΥΒ ἰ0 πιοἀογδίίοη δηα γοάβοῃ ἴῃ ὑΠ 6} πηθᾶδυγθθ. Τὴ 1Δῃ- 
δυδρσο οτμρΙ ογοαᾶ ἰο ᾿παϊοδίο {}18, βθϑῦβ Ὀ] ΔΙ ΪΥ Ὀοττοσοὰ ἔγοσι ὑμ6 Βυτ ΠῺΣ 
ῬΤΌΟΟΒ8 Ὁδτουρῇ ἩΒΙΟΒ {π6 ΠδυρητΥ ΝΟΡΟΠ ϑάποζζασ ρϑαβοᾶ, ἀυσηρσ δὲδ 
ἸΔΔΉ1Δ, ἀη} Π6 85 γοϑίογθα ἰὸ σθάϑοῦ δηᾶ δυτχηδηϊν. [Ιἢ ΟΥΠΟΡ ποσάβ, [86 
ΘΙΏΡΙΡΟ ἰ8 ρου γαγοα ἴῃ ΟΟΪΟΥΒ Ὀογγονθά ἔγοῦι {86 ἰηάϊνιπαὶ τὸ ἸΩΔΙΗΪΥ͂ 
ΘΒ Ὀ]Π5864 1{. 

ΤὨΐθ 18 41} ὸ βανθ ἱπ [6 ῥσορδοίίς ραγὶ οὔ Ὀδηὶοὶ σοποογηΐηρ 86 3,3γϑέ 
οαρῖγο. ΟἾδρ. Υἱ1]. χὶ. ΘΓ ΙῪ ομὶξ 018 Ομ ρ ΙΓ, ἢ 1} 6 ἸΘῪ ΘηΪδγρθ τυς ἢ 
ὍΡοη {86 ἰδιτὰ δηᾶ ἔοασῖθ. Αδοαυΐ ὑμ18 ἢγϑὺ δπιρῖτθ, Βογθυοῦ, ἴθ6 6 ἰδ ὯΟ 
ΟΠ ΓΟΥΘΥΒΥ͂, ΟΥἹ ΠΟΠΘ ὙΟΡῸΝ πΟΙΙοΘ. 
ΤῊΕ ΒΕΟΟΝ ΕΜΡΙΒΕ. δ γθηΐ 5 [86 σ486 ἴῃ τοβρθοῖ ἰὸ (μἷ8. β'οπιθ 

γοραγα 10 88 ὑπ6 Τα αη, ΘἸαρῖτα ; βοπιθ 88 (86 Μεαο- Ῥεγϑίαπ, δὰ οἴβοτβ 88 
[8δὺ οὗ ΝΟὈΙΟΒ Δα ΠΘΖΖΑΡ 8 Βυσσοβθογ8 'ἰη Βαγίοα. δ ἴ6 γοδάθνυ ν1}} Βδυθ 
Ῥϑθησθ, Β6 ΠΗΔΥ͂, 88 1 ΓΒηκ, Ὀ6 8ει θῆρα ἴπ σοβροοῦ ἰο {μ18 τιαδῖθοσ. [ἢ 
σΒδρ. 11, Υἱῖ. (86 ἀοβουρ(οη 15 αυϊῖο Ὀτιοῖ, 

11. 39, “ Απά δἴϊιδυ [ἢ66 8}|84}} αχὶθθ 8ῃ-} ΥΙΙ. 5, “" Διυὰ δοϊοϊᾷὰ δῃοῖπονῦ Ὀσαδᾷ, 
οἴπον Κίηράοηι ἰπίεγίοῦ τὸ 1Π66.᾿ ΕἾ{κ6 τὸ ἃ Ὀθᾶγ, δβῃηὰ ἰϊ βιοοά ὉΡ οἡ ΟῊΘ δά 

δη (γα τὶ νόγο Ὀοίνοςη ἰ18 τοοῖἢ, Δἢ 
- . . 

ἴο ἴὑ [ΠΟῪ δβαϊὰ τππ5: Αὐἷδ6, ἀσνοῦγ τη οἢ 
β65ῃ." 

ΟἸΒδρ. 11. ρῖνϑϑθ ὩῸ οἶμον οἷα ἴο {86 πιοδιΐηρ [μδ8ῃ δαὶ οὗ τλθσο δωσοεεϑίοη. 
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Αἱ ταὶ νυἱονν, 1 βϑθ 8 85 1 1ἴ ΟΣ ἱπιθηδοα ἴο ἀοδίρτιαίο ἴπ6 ΒΑΡΥ]ο  Βἢ 
Βυσς 9808 ἴὸ ἴ86 ἴδγοηθ οὔ Νους ΒΔαΏΘΖΖΑΡ; [ῸΓ [86 ἰδηρσυδρθ ἰ8: αἴἴεν 
(λές. Βυὶ τπορ οοπμθ8 ἴμῃ6 Θχργθβϑϑίοη : ἀποίλευ ζίπσάοπι (ποὺ Κιπρ), ὈΥ 
ΔΙ ΟὮ οὗὁὨ οουγδα τουϑὲ Ὀ6 πιθδῃΐ ἃ αἰ εγθηί οπιρῖτε ἴγοτα ἴα Βαθυ)οη δα : 
δηὰ [86 σι βοῖὶο ἰδκϑη ἱοροίμον βῆανβ, [θὲ ΝΟ ΒΔάΠπΟΖΖΑΣ 18 ΟὨΪΥ σοηϑ14- 
δγοὰ δηᾶ βρόίδϑῃ οὗ 83 ἰμ6 γσορσοβθηίδίίν οὗ ἴμ6 Βαθυ)οη ἢ Θρῖγο. Ἡθησθ 
ἐπζετίογ ἰο ἰλε6, τουδὶ τηθδῃ, ἱπίδσιοσ ἰοὸ [Π66 85 ἴο ἀουηϊηΐοη. 1 ἢον νὸ ἢχ 
ὍΡΟΙ ΠΊΟΓΤΘ ἐζίθηϊ οὗ ᾿ΘΥΓΙΟΓΥ 88 [86 ροϊηῃΐ οὗὨ σοιηρδυίδοη, ὙΒΘΙΠΟΥ τὸ Δ ΚΘ 
ἰηῖο νἱονν ἴἰ86 Μίεαϊαη οὐ δίεάο- εγβίαη οταρῖγο, τα ψου]ὰ μα ἀϊ σου] ἴο τᾶ ῖκθ 
ουἱ (6 σογτοοίμοδϑ οὔ (86 ἀδβοσιριίοη. ΥΥ 6 πιυδὺ οοποϊυάθ, ἱδογοίοσγα, ἱμδὲ 
16 ᾿ΠΙΘΤΙΟΥΟ ἴῃ αυοϑίίομ 8.848 γοδρθοὺῦ ἴο ἐπέσχον δηὰ εχέσιίυε οἰείοπον, ἴα 
Ὀοδγπηρ ον 4}} ορροβί οι δηὰ ογυβδϊηρ 411 ΠΟ γϑϑὶδί. Απα ἴῃ γοχζαγὰ ἴὸ 
(815, γὰ σϑὴ ϑϑβιὶν ογοᾶϊτ [6 δββογίίοη οὔ {6 ἰθοχί.0 ΝΟ δά πο ΖΖδσ ουοῖ- 
τὴ δἰ ΒΠΠΟΡ Αβία δπὰ Εωγρί Ῥοΐναοηῃ 607 δπὰ 6004 Β. (, ψ8}}6 Ογγὺϑ 
δηὰ Ογαχδσοθ ὙΟΓΘ τροτγο ἴδῃ ἴθ ἢ ΥΘΆΓΒ ἢ Βυθάυΐηρ Οτμοθϑυϑ πὰ ἢ15 81}168. 
Ογγὺβ νὰ ἱπάθοα ἃ Ὀγαᾶνθ δηὰ βἰκ Ὁ] ὙΔΥΓΙΟΣ ἢ Ὀαῦ ΓΘΒὶ81]688 ᾿πιροιυοδ 
δι ΘΏΘΓΡΎ, {κὸ ἴΠο86 οὗἩ [86 ΒΑθΥ]οπίδη σοπαυοτοῦ, σου ποὶ πα }] ὈΘ 
ἀϑοτ 6 α ἴο Εἷπι. Α5 ἴο [15 ΘΟ ββοσα, ἰζ 18 ἴγυθ ἰμ8αῖὶ Πδγυ8 Ηγϑίδϑρὶβ δἢ- 
ἰαγχοὰ {πΠ6 Ὀουπάδτῖθ8 οὔ ἴΠ6 διῃιρὶτα ἰὼ ΤΏγαοθ δηὰ παᾶϊᾶ; Ὀυὺ Βα ]Ἰοδῦ 
ἐτουηὰ ἰῃ ἀτοθοθ δὰ δογιμία; δηὰ ΧΟΥΧΟΒ ν)χὰϑ Ὑ8ΟΪΥ ἀσίθαϊθα ὈΥ ΟὨΪΥ 
ἃ ραγῖ οὔ 86 [16 διίδίθβ οὐ ὕὄγσθθοοθ. ὙΒοποθίοσι ἴπ6 Ῥογβίδη θαι ρὶγθ τγ88 
οὐ ἴδο ἀθοϊϊμο. ὍΠΗ ἐπϑογίοτιίν ἰὼ αἀυθϑοῃ δβθϑπὶβ ἔμθ ἴο δΒᾶνθ ἃ βρϑοΐαὶ 
τοϊδοῃ ἴο ΘΏΘΓΩΥ 83πᾶὰ οβοϊθηογ. 

Αϑ ἴο 86 δγῃ100] ἴῃ 7: ὅ, (88. δξα" 18. ἃ ἤἥσσοθ δηᾶ γδοϊὰ δηϊπιδὶ, δ ἃ ΓΩΔΥ͂ 
Ὅὸ}} βυῃθο} 126 ΓΒΡΔΟΙΓΥ (ῸΣ ἀοτιϊηΐοῃ δηα οοπαυοδῖ, δ 8} 88 Ἑ“μαγδοίοσιζοα 
Ογταϑ δηά δ18 δχὶ (ἢγϑο (Ὁ]]ονσοῦβ. Το ἀευουγίπρ οΥ πιμοὴ Πεδὴ γοΐϑυβ ἴοὸ 
186 στοδὶ ἀθδιγυσοη οὗἉ [8 οςςαβιοηδα Ὁγ ἐγθαιυθηΐ ἱῃ ν88:0}8 δπα οοῃαμοϑίδ. 
Το ἑλγεές γὶδα ἐπ ἰλε πιοιμΐ βϑϑῖ ἴο Ὀ6 ἱπαϊοδῦνο οὗ ἃ σαρϑοῖ τυ ἴο ἀδνου ; 
διὰ [ἢ6 ρδγουϊας στουηὰ οὗἉ [16 ὨΤῸΣ ἰἦγεθ ΒαΓο, (1688 ἱπάθοαὰ 1 Ὁ6 
πϑοὰ 1 ἃ [ΣΟΡΙΟ Δ] ἯΔΥ}, ΒΘΘΙῺΒ ἴο δ6 {86 ἔλγοε αἰυϊδίοπϑ ο7 ἰδ ἐπιρίγα τοϑὰθ 
Ὀγ  αδτγῖυβ (86 Μράρ, δον 86 οομαυδεδὶ οὗ Βαγοι, 6: 8 (2). Ὑμο86 [86 
θεῶν 88 τ ιίη μἷβ σταβρ, δῃὰ {μ6 Ὺ 8.6 οἵ σουγβθ δῦ δἷβ ἀΐβροβαὶ. ΤΏ οδ}} 
ἴο ἀδυουγ τΔΟΓΘ, Βθοῖῃδ ἴο 4]}1ὰ.ἀ6 [0 16 δυϊνϑοαιχθηΐ οχίθηδινα σοπαμοϑὶβ οὗ 
Ογτι. --- ΑΒ ἴο ἴ86 ροϑιοῃ οὗ ἴ86 Ὀδδγ, Κηθοϊϊης τι οπ6 ἰοοὶ δηὰ βίδηᾶ- 
ἱπῷ ἂρ ψῊ ἢ [86 ΟἰΒ6τ, ἰὑ σταρ Δ ΠΥ ἀδηοῖοθβ ἐμαῦ ἴΠ6 Ὀθδδῦ 18 οὐ {86 δἱδγί, 
Τεδὰγ ἴο οὔβοτυθ δηἃ βρθϑαῖ!γ ἴο βρυϊης ὑροι ἰδ ὑσου. Ἦμαί {ΠἸυδίγαῖοθ 
διὰ Ἑσοηῆγτσηβ [118 Βογοίοίουθ ἀδγὶς. ραδββαρθ 8, πδὺ οὐ {86 ταΐπβ οὗ Ῥδυδβίδῃ 
ἸΏΟΠΠΊΘὨἰδ 8 ΒΥΙΩΌΟΪΙΟ ΔΠῚ ΠΑ] ἰ8 ἑου πὰ βουϊρίυγοα ἱπ [88 ὙΘΥῪ Ῥοβὶ[οἢ : 
(85 δβιονίηρ ἰΒδ 10 νγᾶβ πῃ 811 ργοθ ὈΣ ΠὙ ΟΠ 6 οὗἁὨ [86 Βγῃιθο}5 ου {86 ἰπδὶρηἷδ 
οἵ τὰς Μεάϊδη διὰ Ῥογβίδῃ ἀοῃιϊηίοη ; 866 Μυύπίον, Βϑρ. ἀοσ ΒδΡ. ῥ. 112. 
δηά ΤΩΡ. 111. ; δἷδο ΕὐπαρστΆροι ἀ685 Οτὶθηίβ, Π]. Τὺ. 2, ἔρ. 8, ἀΒὰ Βρα6ςῖ δ} 
[μαγατὰ 5 Βπὶμβ οὗ Νίπουθῃ. Ἱπάθοϑὰ, ἃ {}{{|6 σοῃμϑιἀθσδίίου οὗ (δὲὶ8 τυδιίοῦ 
ἯΠῚ] βεῦυθ ἴο ΒΟΥ, ἐμαὶ [86 γθ 18 πηι οἢ δ ΚΠ ΟΔΠΟΥ ἴῃ [86 δγιαῦοὶ. ΤᾺ ρο- 
δἰἰΐοη οὗἩ [86 δη}π8] ἱπάϊοαῖθβ τδίο μέ] 6858 δηὰ ἃ ἄθρτθθ οὔ σϑροβθ Ἵοϊῃ- 
διπεὰ, Βγυ 10 ἴμΠ6 Ῥογβίδῃ ᾿Ποηδσο ἢ σου] 5, ρη Υ, ἰμαὺ 81] 6 818. ΘΠ ϑπιΐθδ 
ἬΘΓΟ ποῖ ἀθοπιθα ἱπιρογίδηϊ οὐ ροποσία! Θηουσῃ ἴο 64]] ον δὶ] δ18 θποσ- 
168 δηὰ ΚΘορ ἰεἶπι ἰῃ ἃ δἰδίο οὔ δχοϊ πιθοῦ, γϑῦ Π6Ὺ πὶρμῦ θ6 δεδυγοὰ ὑπαὶ 
Βο νὰ ποῖ ὑποῦβοσνδηῦ οὔ [θπὶ, ΟΥ ἀπργοραγθὰ 10Υ ἴμθηι. 

Βυὺ τὺ ἴᾺγ νὰ μδνθ οδίαἰποὰ ποίησ τ βίοι ἀδίδγπιποθ Ὑ ΔΩΥ ΟΘΓ- 
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ἰαἰδίγ, πβοίβον ἴδ6 Μεαίαπ οὐ {10 Μεάο- εγβίαπι ἀγηδδὶγ 186 Ἰαϊοπ θὰ. 1ὶ 
ΤΟΙΔἾη8, ὑβοΓϑίοσθ, ὕο ΘοΙΏραΓΘ ΟἾΟΥ ῬΑΒΒΆΡῸ 8 1 ΟΒΔΡ. Υἱ}}. χὶ, 

ΜΠ]. 8, “ Βοδοϊὰ 1 ἃ γαῖ δίδῃηάίηρ Ρ6- 
ἔοργε [6 τίνογ, δηὰ ᾿ΐ δὰ ὕνγο Πογῃβ; δηὰ 
116 ΒΟΓΏΒ σογὸ δἰχῆ. Ὀὰ1 ἴ1Π6 οὔθ ννᾶϑ8 
σοῦ τμδη {86 οἰ Γ, δηὰ [6 ΕΙΡΉΘΓ ΟὔΘ 
ϑΡτδηρ Πἢ᾿Ρ δῖογ [τὸ οἵου]. (4) 1 δαν τῃ6 
ΤΆΠι Ρυβηΐην ψνορυνγαγὰ, δηα πουϊηναγά, 
δηλ βουϊηναγά, δηὰ ποηθ οὗ ἴδ6 δοδηῖβ 
οου]ὰᾷ βιαηὰᾶ Ὀοίΐοτα Ὠΐπι. ὨΟΥ σου] ΔΩΥ ΟΠ6 
ἀο᾽ νοῦ οαἱ οΥ͂ πἷβ Παπᾶ ; δηά ἴα ἀϊὰ 88 ἢθ 
εν δὰ ναχοᾶ ργεθῖ. (δ) Απὰ ν 1]ς 
Ὑγ8 σοῃδι ἀογίης, ὑοο]ά, 8 ἢθ-οδὶ σα πη6 

ἔγοτι ἴ6 τσϑῖ, οὴ ἴῃ ἴδοσδ οἵ δὶ τῆς δατγιῇ, 
δηᾶ ἢ6 Ἰουςῃοά ηοὺ (πΠ6 ρσγουηά; δηὰ τῃ6 
ἢα-κοδὲ ᾿δα 6 οί Ὁ ]6 ἤοτπ θοῖνγθθη ἢΐδβ 
ογ69. (6) Απὰ δα ἐδπι6 ἴο ἴμ6 γάτὰ ψΒῖ ἢ 
δὴ ἴπ6 ἴσο Ὠογη5, Ὠϊοἢ 1 Πα Β66η βίδῃηᾶ- 
ἰηρ Ὀοΐογα {πὸ τῖνογ, πὰ γϑη ἴο πὲτα ἴῃ Ὠΐδ 
βίγοῃς ἰηάϊρπδίίοη. (7) ΑὨΔ 1 βὰν ἢϊ πὴ 
ἈΡγολοΠίης πολγ ἴῃ 6 γαῖ, δη ἃ ἢ6 ὈΘΟΔΠῚ6 
δηγαροὰ εὐ ἢΐπε, δηἃ ἢ 8πιοίθ ἴδ 6 ΓᾺΠῚ, 
δηὰ ὈγΑκο δὶς ΠΡΟ ΠΟΙΠΒ: ΠΟΥ ὙΔ8 ἵπογα 

ἀτρνῳ γλϑα Ὀγ ἴῃ δηροὶ ᾿ηἰοτγργεῖον) 
ΨΙΠΠ. 20, “ ὙΤἼΘ τδπὰ ὙΕΕΝ ἴΠοὰ βανοεὶ, 
δανΐης ἴνο ΠογΠΒ8, ᾽5 [(ῃ6 Κίηρβ οὗ Μοάϊδ 
δηὰ Ῥεγβῖαβ. (21) Απὰ 16 πδ- σοδῖ 18 106 
Κίηρ οὗ τόθ; δηὰ τὴ ρτοαΐὶ Πογῃ ὑδ- 
ΠΥΘΘΏ [18 ΘΥ̓́ΘΒ 8 [26 ὅτοι Κίην." 

ΓΕυτί μον ἀονοϊορτηθπὶ ἴῃ οδαρίογ χὶ.] 
ΧΙ. 2, "Απὰ ΠΟΙ͂Ν Μ|}} 11 πον ἴἤδα τἰ 
ἴγυτἢ : ΒΘ ΒοΪα, ἱμθτε γα γοῖ τες κίηρ τ᾿ 
Ῥεγβία τἶῶάθηύο Μ1}} βίαπα ἀρ; δηὰ τδἢς ἰουτὶ 
011} δοααΐτο στοδὶ το οβ, πὰ το ἢθ ὃ6- 
(ΟΠ168 ρον τα! ΌὈΥ 8 το ἢ, ἢ6 Ὑ71}} δὲν 
ἊΡ 8}} [6 ἀοπιϊπίοη οὔ ὅτεθοσο, (8) Αυὰ 
8 τηῖσῃῖν Κίπρ' Β84}} εἰδπὰ ρ, δπὰ ἢ 5}.4}} 
Τα]6 δὴ οχιίθηβῖνο ἀοπιἰηΐοπ, πὰ ἀο 80: 
οογάϊηρ ἴο ᾿ἷ8 μίοαθατο. (4) Διὰ πῆθα 
ἢ 8}8}} βιαπὰ Ὁρ,. ἢἷδ Κἰρἄοτα 5ἢ4}} ὃ 
Ὀγόκοη ἰπ ρίοςοα, δηὰ ἴτ 884}} 6 βεραγδλιοὰ 
ἴο ἴδ ἴοιιν πνὶηᾶς οὗὨ Ποανεῃ.7 

διγθη στ ἴἢ 1Π6 γαῖ 10 βιδηὰ δείοσγο Ὠΐτα, 
Ὁυῖ Πα οὐδὲ ἢϊτῃ ἀοση ἴο ἴἢ6 δοϑγῇ, πὰ 
ἴτοὰ ὍΡΟΙ Πἰπὶ; ΠΟΙ͂ ΔΒ ἴἤ6 γα ΒΏΥ͂ ἴο ἀδ- 
᾿νοῦ 186 τὰπι οἱ οὗ ἷβ δηἀ 8. 

Ιι 16 ποὺ τη ΤΥ ρτοδοηὺ ἀδδῖρπ ἰοὸ ἀοδοθηὰ ο τοϊπαΐδηθεβ ἴθ 86 6Χ- 
»ἰδηδίοη οὔ πογὰϑ δηὰ ῬἜΓΑΒΟΘ ; [Ὁ (8 ὈΘΙΟΏΡΒ ἰὼ (6 σοπιποπίδσυ. 1 
884}} σοῃ ἤη 6 τυ 86] 7 ἴο σϑῆοσδὶ δηὰ οὑνιουβ σϑαιασκα. (1) ὙΤὴθ οοταροκῖθδ 
πδίυγο οὗἩ (86 ἀοτοϊαίοη οὗ (ἦθ. Γαπὶ 18 Ἔυἱἀθηΐ, [ον 1 1165 προ [86 ὙΘΤΥ͂ ἴδοθ 
οὗ ἴ86 δυιῦθοὶ. Ζ7ΊισοΟ ΒΟΤῚΒ 8ΓΘ ρίνθῃ δἷπι; δηὰ (86 οὔθ οἵ [π686 Ὑβ1ο ἢ τδϑ 
ϊρσἰιοϑῖ, ΧΤΘῊῪ ὉΡ ἰαδὲ; ἱ. 6. (6 Ῥογβίδῃ ἀοιιίπαίίου, Ὑβιοἢ Ὀδόδτλθ δἰϊ0- 
Ποῖον ργθαοσηϊηδηῦ υὑηάϑὺ Ογτυδ, Ὁ]οποα τπδὺ οὗ [6 Μοάδβ, ψμῖο δὰ 
[θὴ ἰαδίοα βοπιθ 200 ὁγ πογθ ὙϑΆγθ, Ρογβίδ Ὀδίῃς αὖ ὑμδὺ [8 ΟὨΪΥ ἃ ρτῸ- 
νίηοθ. Το τρία τλαγοῖ οὗἁὨ ΑἸοχδηάθυῦ, δῃᾶ 18 σοϑι βίϊθδδ ᾿τωροί Ἕ Υ δηὰ 
ἤθγοθηθββ, 8ΓΘ τηοϑὺ σγαρΒΙ ΟΑΙΪγ διὰ ἀπ ἀΘ ἢ ΔΌΪΥ δοῦ ΤΌτί ἴῃ 8: 4---7, (2) 1 

᾿ΒΏΥ ἀουδὺ οσου]ὰ γοπιδίη, Ὁ 6. τϑιρουθὰ ΘΏΠΓΘΙΥ ὉΥ να. 20, 31. (83) Μοτθ 
ὮΣΤΩΪΥ 511} 18 ἐΐ δοίδ ὉΠ 86, (μδὺ 1π6 Ῥογδίδη οὐ Μϑᾶο- Ρουβίδῃ ἀοῃπϊηΐοη ποσὶ 
Ῥτϑοθάρβ ΑἸοχδδ ον ϑρίσθ, Ὀγ 11: 3-- 4. [Ιἡ (818 ἰαβῦ οδϑ6, ἃ δἰδίοσι οὶ πο- 
ς6, σοηηροίδα τι} [86 χίϑο οὗ ΑἸοχαπάργ᾽ Β ̓Ιῃνδβίοῃ, ἰβ Ἰηβογίθά. ΧΧογχοδ, 
6 γουγιὴ ἴτοιαι. Ογτυβ, (86 ῥτόρβθου 8 ἀδίθα ἴῃ 186 ὑμϊτὰ γϑᾶγ οὐ Ογτυδ' 
Ῥεῖσῃ, 10: 1, ἀπά {86 ἴδγϑθ ἰκίηρϑ, (Ββογοίοσα, γοῖ ἴο σϑθ Ὅρ, ταδὶ Ὀ6 Οβιω»- 
Ὀγθ68, ϑιλογάϊθ, αηἃὰ Πδγ5), σουβο8 ὕΡ Δἃ}1 ἄγϑϑοοὺ ὈΥ ἷβ ἱπνδβϑίοῃ. ΤῈΘ 
ὄριγῖῦ (85 ὀχοϊνοα πονὸν εἰορί, Ὀυῦ βσνδγὰβ Ὀγόῖο ουὔὐ ἔῃ ἴδ6 ἰῃνϑβίου οὗ 
(6 Ῥογβίδῃ ἀοπιηίοη ΟΥ̓ ΑἸοχδηάθσ, ἴῃ 11: 2 ἴθ Κίῃρβ ΑΛ ὩδίυΓΑΙΪΥ 
πϑδηγθὰ ἀίησε 07) Ῥεγβία, Ὀδοδυδα {86 τΓΙΟΣ ἀθεὶσποά, ἰη ἴδο ο856 Ὀοΐοτα ἢϊτι, 
ἰο ἢδλθ ΟὨΪΥ ἰδθ ρτϑάουλ πδίϊπρ' ρματί οὗ {μ6 ΚὴηρΒ οὗ {π6 Βοοοῃὰ οιωρίγα, δπὰ 
Ὀθοδθυδο {86 ἰαίετ' ΒΟΓῺ ἴ8 [86 δὲ χθοῦ ὁπ. Βυΐ ἴῃ 8: 20, [η8 βαπι6 Κιηρῃ, 
ἬΠΟ80 ἀΥ̓ΠΔΒΙΥ ἰδ οὐοσίδγονσι ὈΥ ἴμ6 Κίηρ οὗἨ ἀγτϑθοθ, δύ παιιθὰ ζίησϑθ οὗ 
Μραϊα απὰ Ῥεγβῖα. ΑἹ] 1818 6 ρἰδίη, ν ἤθη τὸ (Ὁ ον Χοποόρβοῦ δπὰ ὑδ6 
ΒΙ0]6. Τθ ἰγόοορβ νῆο ὑοοκ Βδῦγίουῃ σοσθ Ἀἴοάδεβ δηὰ Ῥογβίδιβ. ΤΟΥ͂ 
ὝΟΓΟ ἰοὰ Ὀγ Ογγυβ, πὶ] Ογδχδγοβ οὐ θασῖυβ (6 Μοϑάδ χοϊδιποὰ {86 ποπι;- 
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88] διὰ ἐμβοογθῖοαὶ ϑονογοὶ ΠΟΥ οὗ [16 ΠΟῪ Θιαρῖγο. [Ι͂η [86 Ρόσβοι οὔ Ογτὰβ 
ὈοΙΝ ρονθγηπιθηῖβ δηαὰ ὈοΐΝ πδίϊοηϑ ἰουπὰ ὑποὶν Κίπρ. Ηδηοα (86 ϑχργοϑ- 
εἰοη : ἰαιο5 οΓ (26 Ῥεγδίαπδ απὰ Δίεαεδ, ἴἰὰ ἴμ6 Ὀοοκ οὗ Ἐϑίμεδσ, ἀασίηρ (86 
τεῖστι οὔ ἴ186 γουσιλ Κίηρ, πιο ομποά ἴῃ Ώδη. 11: 2. Ετοι (Π0 πδίατο οὔ [86 
6450, ἰξ 9 ονίάδηι, ἰδδὶ Μεαία ἀπά Ῥεγεία ΤᾺ Ὀ6 Ἑσοπιδίηθα, δ ἃ Ἔροΐθϑη οὗ 

85 6 Κίηραοτη ; 8Δ5 ἸΟῪ ΟἰΘΔΥΪΥ δύο ἴῃ 8: 20. δ: 28. 6: 9, 18, 16, (Επρ. 8, 
.13, 15). Αμὰ εἐδὲ5, δδ Δρρϑδᾶγε ἔγοπι ἴδε Ὀοοκϑ οὗ [ϑδηΐθὶ δὰ Ἐδιθον, ττδδ 
(6 οομπιοι υδαρὸ δὶ οοατί: ΕῸΥ ῬΔΓΏΘΌΪΔΡ ΡΌΓΡΟΞΟΒ, ΒΟΎΤΘΟΓ, ἰῦ ἰδ Θαυ ΔΙ 
φίδια, (μδὶ θατίω 6 Μεάς (θ: 1, Επρ. δ: 81), διὰ (γε ἐδ6 Ῥετγείαη (θ: 
49, ΕπΖ. 28), αὐρὰῦ Ὀ6 δροίκουι οὗ σβθῃ τείδσθηθθ τῶ δὰ ἴο 86 δοῦσοθϑ 
πιοῦσα (ΒΟΥ τοαροοϊνοὶ Υ ΒΡΥΌΩΩ. ΜογΘΟΥΟΥ, βίποθ ἴμ6 ἑαίδτ ἄογη "ῶϑ 
μἰσίιεν ἸΒ8ὴ τδ6 οἴδοτ. (Πδη. 8: 8), ἐλ6 ἀίησ οΥ᾽ Ῥέγεια ττδ8 8140 ἃ οοταπιος 
Δρρο δου διθοηρ ἴμ6 ΗἩθῦτγονβ 80 τοϊυγηθα ἔγοχα οχὶϊθ. ὅ0 ἴῃ 2 ΟἜγου. 
86: 12,338. Εχτα 1: 1, 2, 8. 8: 7. 4: 8, ὅ αἰ. ; δῃᾺ δο, Παγῖυκ, δίηρ ο7 Ῥετγοῖα, 
Ἑστα 4: ὅ, δηὰ Ατίδχεγχϑβ, 4: 7. 1ὴ ἔσσσχα δ: 18, Ογσυβ, ζίπρ ο7 Βαδυίοη. 

᾿ς πουϊὰ κοοιι, ἰμθη, ἔγοαι ἃ σοιιρδυίδου οὗ 61} {Π686 ρδδδεδρϑδ, [δὲ πΠῸ σϑῶ- 

ΒΟΏΔΌΪΟ ἀουδι οδῃ τοσμδίη, ἰμαὶ [86 δοοοπα ἀομιϊαίου, (16 δίϊγοσ Ὀσϑδδὶ δοὰ 
δΙτως οἵ [86 οοἶοϑββδὶ βίδίυς ἴῃ οΒΔΡ. ἰ1.), 15 (Π6 Μϑαο-Ῥογείδῃη. ΤῊ ἱπει μη! ῆ- 
ΘΔΏΟΥ οὗ ᾿αδσίαβ (9 Μαϑὰθ ; ἰδθ ἔδοῖ δαὶ 6 ἴῃ ῬΟΙΒΟΩ ἴΟΟΚ Ὡ0 δῶνο Ῥδτὶ 

ἴῃ ἴπ6 οοπαποδὶ οἵ Βαδδυΐομ, δπὰ τοϊρτιθὰ ἔμοστα ΟἿΪῪ ϑοῖῆθ ἔπντο γϑδζβ, Δ)}} 
οσπϑιήτοι ἰο ἤτον Ογτγῶθ ἱπὺ Ῥγοιωϊποηΐ ποῖϊοο, δὰ (ὁ τιδίκα δἷπι {δ 
Ρτϊηεῖραὶ βαδ᾽ϑεῖ οὗ γϑυλδγι, ΒΘ ΠΘΥΘΥ ἴ86 σμδηρθ οἵ ἀοπι!ηΐοι 15 δροῖϑα οἵ 
ΒΚ τοῦτο οογίαϊ πη Μ}}} 0815 Ὀθοοπιθ, ργουϊ δα ἐξ οδῃ 6 ββονσε, πὶ ΑἸοχδη- 
ἀδγ8 ἀοιταϊηΐου 18 ἐπθ ἐλέγα ἰ (6 βουίοδ οὗ ἴδ: ἴὉΌΣ πΙΟΠΔΙΌΒΙΘΒ; (ὉΡ [86 
εΔἱνά οὗ σοῦγθο δυσοθθαβ ἴΠ6 ϑθοοηὰ ; δδϑὰ 1 ἰδ6 μἱτὰ αἀσείγογοεα τ. 6 δοοοηά, 
διὰ Αἰεχδηᾶον ἰδ ἴμ6 τερσοδοηίδινο οὗ [86 (μϊγὰ, δηά ἰξὲξ να Βα σῆοὸ ἀθ- 
υσογοὰ ποι (86 Μοάϊΐδη, Ὀαὶ [86 Μεάο-Ῥετείαπ επιρίγο, [βοῶ ον σοροϊπείοι 
δοεῖηα ἰπανυϊδῦ!θ. ΟἿΓ ποχὶ πα ὑμ6Ὲ γ77}} 6 αἸγοοίοα ἴο ἰδ 
ΤΗΙΕΌ ὈΟΜΙΝΊΟΝ. ΤῊ ἰ8 ΟΧἰδ1ὑθὰ ἴῃ ΟΒΔΡ. ἰϊ. νἱΐ. 88. Ὁ] ον : 

11. 39, “ Απὰ δποιίδΐποσ κἰηχάοπ οὗ ὕγαϑϑὺ ΤΥ]. 6, " Αηά δἔνον ι8ἷ5 1 Ἰοοϊιοὰ διϑδὰ- 
[2411 ασὶ56], υυ]ς ἢ 84}} γαΐθ ονὸσ δὶ] τῃς  Ἀ8{1γ, διὰ Ὀς ΠΟ] 4 δηοῦμον [ὑ6851] 6 ἴο 
δαυ ἢ. ἢ 8 ῬΔηΐΠοΓ, αηὰ ἰὶ πὰ ἴουγ τυϊηρ58 οὗ ἃ δἰγὰ 

Οἱ ἰξ5 θεῖς, αηὰ ΤΠΟΓῈ οτγο ἔουΥ ποδὰβ ἢ 
ἴ6 ὑθδϑῖ, δηὰ ἀοπιϊπίοη νὰ βίνθ ἴὸ ἐϊ." 

ἴω 2: 39, 86 τοί οσίεπὶ οὗ ἀοιιϊηΐοη ἰ5 [ἢ6 ΟὨΪΥ ᾿μϊησ πΒΙοἢ ἰθ ἀοεἰρηδίοά. 
Νοιδίηρ ποσὰ ἰ8 ὑο Ὀ6 ἀοάυοοα ἔτοπι [86 ὅγαϑ5, ἰμδὴ (μδὲ 1Ὁ ἀἰἴθσβ δ 0 ὕλαν 
ἰοσίδὶ ἔγοῦιλ ἴῃ} ΔΥπιροὶθ οὔ [86 ὕπο ργοοθάϊηρ Κίμράοπιβ, ἰῃ ΟΥάΘΣ ἴο ΒΟΥ 
(δαι ἰἰ 18 δγχωθοϊϊο οὗ α Κίηράοαι αἰυόγδε ἴγομι ὕμθηι. Ἀ5 ἰο 7: 6, ἃ ραμλεῦ 
δἰδηἀβ ποχῷ ἴο [86 Ἰοι ἰῃ ἀρ! γ δπὰ δίσθηρίμ, 888 θυ θῃ οΤο δι Ώ 688, δὰ 
ἰδ ποῖ 1688 ἤδσγοθ οὐ ὈΪοοά-ἰγεῖγ. [1 τὴ6 τοίπσδ οη [86 Ἰίοη (7: 4) ἱπάϊοδῦθ 
νεἰοοίψ οὗ τοονϑιηθηῦ, 85 {ΠπΠ6Ὺ ΡδΙΠΪΥ ΔΡΡΘΔΡ ἴο ἀο, (πθὴ ἕμοο ρμαὶγ οὗ πὶηρβ 
ου ἴδε ρδηΐδοσ ἱπάϊοαῦβ δὰ ἱμπίθηβθ ἄθρτθθ οὗ υβἰοοιγ. ΤᾺ δηὰ ποίδίης 
ἸΏΟΤΟ δαοῖηδ ἴο Ὀ6 (86 ἱμωροτῖ οὗ ἀου 6 ῥδ[Γ8 οὗ πῖηρβ. Ηον ΤοΠδγδείουιδεο 
[15 5 οὐὁἩ ΑἸοχδηᾶον ἴδ6 ατοδῖ, ἀυτίηρ δὶ8 σομαιοβῖβ, πὰ β οὶ ὕο Ὀ6 ΒΠΟΥΏ. 
Τὰε ἤοων δεαάε, ΒΟΥΘΝΟΣ, ργοβοηῦ ἃ ϑυταδοὶ οὗὨ πιοῦθ ἀ: συγ. 76 σδηηοῖ 
τοβοτὶ ἰὸ Αρος. 17: 8, 9, 10, οΣ ἐχρἰδηδίοῃ ; ον ἱβεσθ [86 δέυεπ λεαάξ ἃΥῸ 

δγιοδοὶα οἵ οηια φδερίϊοοἰ ία, δὰ αἰδὸ οὗ ἰϊ5 ἄγβ βθυθῃ διωρδσοῦδ. Αἰθχδῃ- 
ἄδτ δὰ πὸ Ῥτορδῦ βυθοῦ (Πδῃ. 11: 4), δὰ 86 ν88 δἰ πη56}{, βιγἹ ΕῪ 
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βρϑακίηρ, [86 Ὀορὶπηΐπρ δηὰ οπὰ οὗ δῖ8 Θιρίσο ; 50 ἴπδὶ (Ὡ6 ὕουν λεαάς οἷ 
[86 ρδηῦδον οδηηοῦ ἀθηοίθ ἔοαν ϑμσοσεδίυο Κἰηρ οὗ [86 [δὰ ἀγπδδίυ. Μδηγ 
ΤΟΥ ἴΠ 686 μοϑα 5 ἴο {86 ὉῸΓΣ ἸΠΟΠ ΓΟ 68 Ἡ ΠΙΟὮ ΘΥΘΩΓΌΔΙΪΥ ΒΡΥΔΩΡ ὉΡ δου δ 
{6 βυσορββοῦβ οὗ Αἰοχαπᾶάοσ. Βυῦ ἢ [80 {τὰ ἀγμπδδίν σεαδεὰ τὠὰιῖμ ΑἸοχ- 
δηάογ, δῦς ἢ δὴ δΔρρ[ϊοδίίου που]ὰ Ὀ6 αυϊϊθ ἱποοηστυοῦβ. ΤὨδ ἐλέγαά δεαβί 
τουδῦ βγιιο] 1Ζ6 {86 ἐλίγα ἐπιρίγε, διὰ ποῦ ἴΠ6 1ΟατίμΒ, Πα βθαῦθὶ πιοῦν Ὁ 
Μ|}}} ὁμονν, [μαὶ [6 ἀγηδϑίγυ οἵ ΑἸοσχδπᾶθυ 18 ρἰδιΪν δαρδγαίθα ἔγοι ἰμδὶ οὗ ἢ19 
σθηογαὶδ. 1 τὸ σοβοσῦ ὁΠ66 τότ ἴο [86 ΑΡοΟσΔΙγΎΡδο, (πὶ ἢ 18 ᾿π  πνΘ 6 } Ὁ 
σομπῃθοίοα ὈΥ 18 51}]6 δῃὰ δυτῃθο]ο ᾿ταδΡΟΓΥ τὶ [16 ὈοοΚκ5 οὗ ΠὨδῃ16}}, τὸ 
81:8}} [86 γ6 ἢῃα 4 6886 οὗ ἃ ἴκ6 παίῃγθ, τ ΒΟ οδπηοῦ Ὀ6 Δρρὶ θὰ ἴο ΔῃΥ͂ 
διιοοεϑϑίοη οἵ Κίηχθ. [πη ον. 12: 8, [86 στοδῖ ἀγαροη (το 8 86 ἀν), ν. 
9), 18. 8814 ἴο ανὸ βϑνυθῃ μβοϑδάβ, δῃηἃ β0υθὴ ΘΓΟΎΤΏΒ, ἩΠῚ ἴδῃ ΒοτΏδ. ΕΪαΐῃ 
ῦ τιυδὶ 6, ἢ 1π|8 ο886, ἰδαῦ ἴπΠ6 Ποδᾶβ πὰ οσόυγῃβ δηὰ ΒοσΏ5, (186 ὨΌΤΩ ΘΙ 
δουθ δηὰ ἴϑῃ Ὀοϊηρ ἰδκθη ἴῃ {πο ὶν ἴτορίοδὶ 86}86), ἀθῃοῖθ σγέαί »οισεν' απά 
ἀοτηϊπίοα. Ασσογαϊηρν “ὁ δὰ Εἱπη86}} ς 4118 ϑαίδῃ ἰλῸ ργίποἊς οὔ ἰλὶξ τοονίά 
(ϑοιιη 12: 81. 14: 80) ; δῃηὰ 80 ἀοθ8 δὶ βρϑθὰκ ἱπ ΕΡΆ. 6: 11, 12; ΒΘ δἰϑὸ 
Ὠδηλο8 ϑ'διδῃ ἰδέ σοα ο7 (λὶδ τοογϊά, ἴθ 3 (ον. 4:4. Τδὸ οι λεαάξ, ἴΒετο- 
ἔοτϑ, τηῦσϑὲ Ὀ6 ΓΟραγα δα 88 ἀδεὶ τιδιϊηρ, ἀοπιϊπίοη ἐπ ἰδ6 ἤουτ φιιατίετα ΟΥ̓ ἰδὲ 
ιροτία ; Ἶδῆϊι 28, πθιϑη [86 υϊγὰ ἀγπδϑὲγ ἰδ Ὀγόκθη, ἰὲ 15 ϑαϊὰ ἴο Ὀ6 “ βοδίϊϑσοὰ 
ἴο 186 ,»Ὀουν υἱπάς οἵ Βθανθη,᾽" 11: 4. 1 δροδῖκ οὗ 186 ὕουγ φυαγίεγε οἵ 186 
ποτὶ, οἡ ἴδ6 δϑϑαϊωρίίοῃ ἰμδὲ [86 πυμιῦοῦ ὕουγ, δρρ θὰ ἴἰο μοδὰβ 'ῃ ΟἿΣ 
ἰοχῖ, 15 Ἰπίθῃἀθαὰ τὼ δῦ 8 βρθοὶδὶ διχηϊβοδθου. ΒΒ} 1 ἀουδῖ, ἰῃ ΤΟ ΠΥ, 
ἩΓΘΙΒΟΣ ΔΏΥΓΠΙ ΠΡ ΤΟΣ (8 ΙΊΘΤῸ ἱπίεηδιν οὗἨ τρθδηϊηρ ν)ἂϑ ἀδδίσηοα ὈΥ 
186 Ὑσῖδσ. Αϑ γον τοὶπσ8 δτὸ ἱπαϊοδιίίοηβ οὗ ρτοδὶ τδρίἀ τυ, 8ὸ ουνγ ἀεαᾶς 
δθόῖὰ ἴο Ὁ6 186 σογτοβροηαϊηρ ᾿ηἀϊοδιίομδ οὗ ρστοδῖ οὐ οχίθῃηδινο ρονγοσ. Βαὲὶ 
1ῦ ἸΙΔΥ ΠΊΘ8 ἢ δοῃλοΎ δὺ ΠΟΤ ; δπα 1 80, ἰῦ πηυδὶ ᾿ηάϊοαῖθ, δῸ ΤᾺΣ 881 οδῃ 
866, ἀοιπϊπίοη ἐπ αἰ φιατγίογ; [Ὁ διαοὴρ ἴἰ6 Ηδθγονσ, [86 ἴουΣ οδγαϊηδὶ 
ῬΟΪΠ 8.6 8}} [δαὶ ανθ ἃ πᾶπιϑ, δηὰ {86 ϑιηῦγαςθ 8}] [86 το. ὙΥβδὶ οὔ- 
ἡδοἴϊοπ οδῃ γγ8}1 Ὀ6 πιδὰβ ἴο (818 νἱθυσ, τβθη 32: 388 τοργοδοῦι Νορυοδμδὰ- 
ΠΟΖΖΆΓ, ΟΥ (86 βγοὶ ἀγπαόῖγ, ὉῪ ἴπ6 βγίωῦοὶ οὗἉ [86 λεαα οὗ ἴ[Π6 σο]οϑδβαὶ ἵτπδρὸ ὃ 
ΑΒ 'π ἴ8 Αροσδίγρϑβε δευέξη 8 ἃ ργϑαοιϊ δ ηρ ὨαΠΙΌΘΓ, 80 ἰὰ Ὀδηΐοὶ ἤουγ 
ΒΘ6.18 ο Ὀ6 Θῃιρογοά ἴῃ 8 {κ6 δηποῦ. ὙΠὺΒ ἴΠ6ΓῸ δγ [ῸῸΡ ΑΥ̓ΠΔΒΏΘΒι 
ἃ ἴουγίδ Κὶπρ οὗ Ῥογβὶδ ἱπνδάθβθ ἄγθθοθ, 11: 2: 86 ὑδηϊθοΥ δ88 Ὁ ΠΏ, 
δπα [86 1κθ6. Εδοῖ θοοΐκ, 88 ἴὸ 186 86 οὗ πΠυπιῦογΒ 'ἰῃ ἃ ἰχσορὶοδὶ ὙΔΥ, Θ0Ὁ- 
ἔοσγταβ ἰο ἐΐϊβ οσσῃ ρδγίουϊδν ουδϑίομι. . 

Βυΐ νὰ μᾶνὸ ποῖ ἀοῃθ τ (18 ταδίίοσ. ὙὯ76 βανθ γϑῖ ἰοὸ δοϊάραγθ ομδρ. 
ψὶϊὶ. χὶ, ἐπ ογάου ἴο σομρίοῖθ οὐῦ νον. πῃ ὈΟΙΪΏ (μ680 οδβθδ, ἴπ6 ἀγπηδδὶν 
οὗἩ Βαγοι 18 ομ ἰδ, δηὰ ἰμ6 τίου Ὀορίη5 σὴ ἢ 86 Μοαο-Ῥογβίδη ; 860 
8: 8---Ἴ. 11: 2, ΟΥ̓ οουγεα ἴΠ6 ἀΥ̓ ΑΘ πο ἢ ἰδ ἐλίγα Βότα ποχὶ ἐοἰϊονα ἰ86 
Μεαο-Ῥογβίδη ; δῃὰ (818 ποχὺ [Ὁ] οσσίηρ ομα 15 ἐμβαῦ οὔ Αἰοχαπᾶασ. ΤῊϊδ 18 
ἴδυδ τερτγοβθηϊοα: 

ΥΙΠΠ. 5, “10! 6 πδιβοδὶ οδῆα ἔοπθηθ ΧΙ. 8, “Απὰ ἰδογὰ 8}|}4}} βίδηὰ ἂρ 8 
186 ΥΥ ε5ῖ, οἡ 1116 ἔδοθ οἵ 8}} τιῃ6 οαγίἢ, δηὰ πιΐρῃιγ Κίηρ, δηὰ πα βἢ}8}} ὕδδσ γὰ]Ἂ οτεσ 
δα τουοῃοὰ ηοὶ ἴπΠ0 στουπά; δηὰ ἴἰὰ Π6- 8 ργοαὶ ἀοτηϊπίοπ, δὰ ἢ νὴ} ἀο δοοογὰ- 

δὶ δὰ ἃ ΠοϊΔῸ]6 ἤογῃ Ὀδίννθθη ἢΐ8 οὐ68.. ἵηρ ἴο ᾿ἰϑ ρίοαβυτο. (4) πὰ σῇ ἢς 
ἴδ) Απά Πα σἀπιθ ἴο ἴῃς τὰπιὶ νυ ῃϊοὶι μὰ [8Π4}} διδηᾷ ὕρ, δ᾽ Κἰηργάοπι 5}8}} ὕ6 ὈγΌ ΚΟ 
1η6 {τὑῦᾷοὺοὝΣ Ποτη5, ψὨΐοἢ 1 Πδά βδθθη βϑἰδηάίηρ ἰπ μίθοοβ, δηὰ ἰτ 588}} Ὀ6 ἀϊνίἀφὰ τονδγὰ 
Ὀαοίοτο 180 τίνοσ, δῃἃὰ στη ἴὸ ἢΐπὶ ἰῇ ἢἰδ τῃ6 ἴουγ ψίηὰβ οὐὗὁ ἤϑδυθη; παῖ ποῖ ἴο Π8 
διτοηρ ἱπαϊχηδώοη. (7) ἀπά 1 βα Ὠίτα ] ροβίθυ εν, ἢοσ δοοογάϊης ἴὸ 16 ἀοπηϊῃ!οἢ 
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ΔΡΡΣΟΘΟΔΙ ΠΕ, ὭΘΑΣ ἰ86 Τάτ, δὰ ἢθ Ὀδοδιηο  οὗὨἨὨἁ δΐ8 ταῖς, δαϊ ἰδ Κίῃράοπι 5}}8}} ὃὉθ 
[ δαδίηδὲ ἢὶπὶ, δὰ μδὸ διηοία ἴ86] ὑΙποκοὰ ἀρ, διὰ σίνοῃ ἴὸ οἴδοσβ θοβὶ 68 
Τδπι, δπὰ Ὀτόκα ἢὶ8 τὸ ΠΟΙΠ8, δηὰ τῃογο  [Π656.᾿" 
ἯΔἈΞ- ΠΟ δίγοησΙ ἴῃ [6 ταηὶ 10 9ἰΔηὰ Ὀ6- 
ἔοτα ὗτα  Ὀα1 6 οδδὶ πἰτη ἀονῃ ἴο [86 
οδσι δηὰ ἰσοὰθ ὕροη ἢἷπι, ΠΟΥ νγὰβ ἴΠ6 ΓῸ 
8ΩΥ Οὔε ἴο ἀοϊνοτ [Π ταπὶ οὔἱ οὗ δΪ5 ἢδηά. 
(8) Απὰ τ0 Βο-χοδὶ ναχοὰ δχοοθϊ ον 
Είολι ; δὰ σθϑη ἢς Ὀδοδπ)6 ϑ8ιτοηρ, ἴδ6 
ξιεδὶ Πού Δ Ὀγόΐθῃ ἴῃ ρί 6668, δηὰ {Π6Γ6 
δι ὍΡ ἴο ΥἹΟῪ (ΟΣ ΠΟΙΙΒ ἴῃ 118 ΤΟΟΣῚ, 
Ὡπαγὰ ἰδ ἴουν τὶπά9 οὗ μϑαυδη." 

ΤῊς σοπιΐηρ ἔγουι (86 Ἐζεδί, {86 τρί ἀ Υ οὗ (Πς πιονοταθηΐ, δηὰ 86 ποίδ- 
Ὧ]6 ἢοτῃ, διὸ 8411} ομβδγδοίοσιδιῖς οὔ Αἰοχαπάοσ. Μούδουοσ πὸ δῖ ποῖ ἰοδ 
Βοτα ἴο ΔΩΥ ἀουθ, Τὴθ δηροὶ-ἰ τοῖος Ἰοδὰβ [μ6 ψὰγ: 

ὙΠ, 20, “ ὙΠῸ τὰπὶ πιεῖ τποὰ βαισοϑι, πανὶπρ ὕγὸ ΠΟΥΠ5, ἅτ ἴῃ Κίηρβ οὗ Μοάϊΐβ 
δηὰ Ῥεχβίδ. (21) Απά 86 δ. ροαὶ ἰ5 (Π6 Κίπρ' οὗὨἨ ατεθοα: δηὰ τῆὸ στοαὶ ποτ ὃ6- 
ἵνεοη ἰ9 6γ68 8 (Π6 ἢγϑβί κίηρ. (22) Νοῦν 8ι. ἴὸ ἐπαῖ νοῦ θταὰ8 Ὀτοόίθη, δηὰ [ΟΣ 
ϑίοοά πρ ἰῃ 15 ΤΟΟΙῚ --- ἰοῦτ Κη ζἀοΙ8 8[14}} Ξἰπὰ ἃρ ουἱ οἵ (Π6 ἡδίϊοη, Ὀαὶ οὶ ἱῃ 
δὶς ροτγονγ. 

Ιὴ 8: 8 δδονυο, [86 Τπϊτὰ Θπιρῖγο 18 το ργοβθη θα 48 ὈτΌΚϑη ἴο ρίθοθθ ΠΘῊ 
δὶ ἰ9 μοΐχες οὗ 16 ρόοσσοσ. ϑο 85 ποϊοσίουβὶυ (ἢ 6 οα86 τ ΑἸοχδηο Β 
ἀοτυπίοη. Ηἱδ8 ἀθδίμ οδυβθα ἴ86 ϑιωυρῖγο ἴο [Ἀ}} ἰὼ ρίθοθβ' [Ι͂π0 νϑῖῃ νγὰ8 18 
ϑοη Ὠοτηϊηδίρα 85 ΒΌΘΟΘΒΒΟΥ, Τθ6 ἈΒΡ᾿ΓΙΩΡ ΟΠϊοβ οὐΓὁἩ (86 οοπάυογϊης ἈΥΤΩΥ͂ 
δου ΤΥ ΚΙΩΡῚΥ ΡΟΥΘ, ΓΑῖΒΟΡ [μ8η ἴο Ὀ6 Ῥτονϊ οἷα] ΖΟΥΘΓΏΟΥΒ ΟΥ̓ 88 ΓᾺ8. 
Βυὶ ἴἰ ἴ6 ἰη 8: 22, 28, Δηά ἴη 11: 4, {πὶ νὰ ἰδαγῃ {86 τοϊδίίοη οὐ [6 80- 
οοοράϊηρς Κίησάοτα ἴο (818. Ι͂ῃ 8: 22, (86 ἰλίγά ἀγπαϑῦ 15 σοργαβοιῦθιὶ 88 
Ὀγόκθη ἴο ρίθοθβ;; δηὰ ἴῃ 11: 4, δ βοδίἰθσϑὰ ἴο [86 ἔουῦ πὶπάβ οὗ βϑᾶνθῃ. 
Ομδρ. 8: 8 58 γ8 οὔ [86 ποὺ Κίηρϑ ὑμδι δγῖβθ, [μδὲ {ΠΟῪ ἃτὸ ἰοταγὰ [}6 ἴον τὶ ηβ 
οὔ βοδνϑῃ; δηὰ ἴῃ 8: 22, ὑΠ6Ὺ ἃγτὸ ἀθοϊαγὰ ἴο Ὀ6 οὔ ἀτθοΐδη ογβίη. [πῃ 8: 
22, 18.686 ΚΙ ΡΒ ΔΓΘ 581 ποῖ ἴο ροβϑοβδ8 ἰ98 (ΑἸοχϑδηάθγ Β) ῬοΟΣ ; πὰ 11: 4 
διοδετί, “ἰπδὶ λίς ζίησάοπι δλαϊ! ποὶ δε σίυδη ἰὁο ἠδ ροδίογίψ, ἀπὰ ὑπᾶῦ (ἢ 0 
ἰουττδ ἀοπιϊπίοη 58}84}} ποί Ὀ6 {Πκὸ 186 οἴου. Αγρδῖη, δ σου ττηδ 8}1} [18 ὉΥῪ 
ἃ τολεδβουίίου : “ Ηἰ5 Κίηχάοῃι 88)4}} θ6 ρ] υοκοὰ ὑρ, δηὰ ρίνοη ἴο οἴμοσβ Ὀ6- 
κ'ἀ65 ἰἴ656,᾿" ΥἱΖ. 0 Οἴοτβ αἰ ογθηὶ ἔγομι δἷ5 ροβίθγγ. ΗΟ Ἰδηρυδρο σΔἢ 
ΠΟΙ Βίσοη ἷυ ἀθοϊαγο, ἰμαὲ ΑἸοχδηάθν ἀομηηΐοη αἰ 76 γ6 ἴγοιῃ ἰμδὺ ὙΈΟΣ 
(οἰϊοτα, δὰ δας ἴὑ ὁπ 8 τ} ἢ}5 ἀραδίσυοοη, 1 ἀο ποῖ δ0Θ.0 ΤῈ ἔβοϊ [δαὶ 
Απθοοδαβ ΕΡῚ ΡΗΒΏ65 Βρυίηρβ τοίη ἴ:6 ἀγμα δ {μδὺ πέσί 7ζοϊϊοισε (1: 8. 8: 
8--12, 22---2ὅ. 11: 4, 21 564.}; [8αὺ {18 ἀΥ̓ΩΔΘΙΥ͂ ἰ5 50 σοιαρὶοχ [παῖ πῸ 
ξρεςϊῆς δοδβὲ 15 πδπιϑὰ ἩὙἙΙΟὮ σδῃ βγη  }1Ζα ἴδ (7: 7, 19); δηὰ (μδ 10 δΥῖϑθϑ 
οι 7 ἰλὲ τωΐπϑ οἵ ΑἸοχδηοτ᾽ β ἀγηδδὶυ (8: 8, 9, 22); βθϑῖῃ ἴο 86.116 186 
φυοοώοη ὙΠογο [86 ΤΟυτΙΒ ΑΥ̓ΠΔΘΙΥ ἰδ ἴο Ὀ6 δουρμὶ ἴοσ. [6 58:8}1} βεθ ΠΟῪ 
41} (δϊς ἰδ σοῃῆγημλθα ΟΥ̓ ἃ Υἱὸν οὗἉ [86 

ἘΟΌΕΒΤΗ ΡΥΝΑΒΤΥ. ὙὍῆο πιδίδσί8]5 [ὉΓ σΟΙΏρΡΑΓΙ ΒΟ ΓΘ ΒΟ ΘΒ δῦ οΟρὶ- 
Οὐδ; δαῖ [86 Τλδοου 15 ἴοο ἱπιρογίδηϊ ἴο Οπις δηυτβίηρ μαὺ ΤΔΥ οδϑὶ ᾿ἰρδὶ 
ὭΡου ἢ 

ΠΗ, 40, “Απὰ ἃ ἔουγι) ἀοπιϊηίοι 5.41}}} ΓὙ11. 7, “ Βοβοϊά 1 ὁ ἔοαγιὶ Ὀαδδὶ, ἰοστὶ- 
6 5ίζοηῦ δα ἰγοῦ, δἰ ἡοχϑῖθοσ δ8 ἴσο (παι Ὁ]6 δῃᾶ πιΐρθιν δηὰ γ ΎῪ ροσοτγία!, ᾽ν δὰ 
ἐτϑ868 δηὰ στιηὰθ ἴ0 ρΐδοθβ δνδγυιίηρ  ἱδγρα ἰθοῖ} οὔ γοη, ἰ ἀδνουτοὰ δηὰ ογιϑ δᾶ, 
- οὐϑα 89 ἰγτοῦ {πὶ ἀδ90.68 ἴ0 ῥίθοσϑ, δὶὶ [ απ ἰγϑπιρὶϑὰ ἴπ6 τοιαηδηῖ πηάον ἴυοϊ; 
1620 σι} ἰδ οταβῆ δηὰ ἀδϑὴ ἴο ρίδοςβ.  δηὰ ἰὶ ἀϊδογοὰ ἔγοπι 41} 106 οὐδοῦ Ὀθδδιδ 
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(41) Απὰ εἴηποα ἰδοῦ εαὐγοϑὲ {π6 ἔρος δηὰ } ἰδὲ ᾿σεγο Ὀοίοτγο ἰδ, δηὰ ἱν δὰ ἴδηι ΒΟΤΙΌΣ. 
ἰοο8, ἃ ρᾶσὶ οὔ (ἴδ (Π6 οἶδ οὗ ἴπ6 ροίίογ, (8) 1 οοποίἀδγοὰ διἱοηιίνεὶν τὩο56 ΒοΙΗδ, 
δὰ ἃ ρατὶ οἵ ἴῃεπὶ ἴγοη, ἴπ6 ἀοπιίπίοῃ ᾿ δῃὰ ἴο ! δῃοῖδογ 1{π||6 Βοιτι ΓοβῈ ΠΡ διροπᾷ 
δὮ4]] 6 αἰνἀ θα, απὰ τ{ἤδτὰ 504} Ὀ6 οὐὗἁ 1π6 το Στ, πὰ τῆΓΘο οὗ [Π6 ἴοστηοῦ ἤογῃς ἀϊὰ ἵ 
ἤγτπηη688 οὗ ἰγοὸπ ἰπ ἰ, ἱπδετηποῦ 85 ἰδοῦ ᾿σοοῖ ουἵ ἔγοπῃ Ὀοίΐοτο ἰε; δηὰ ὑὈδδοϊὰ ! τἢ τε 
δανγοϑὶ ἰγσοη τηϊηρὶεα τῦῖτἢ τη 6 τ ἢ εἰδὴ οἶδγ. 1 ΤῸ Ονο 5 ἰκὸ {[Π6 ογθδ οὗ δ τ δῃ ἰῃ ἴδδὲ 
(42) Απὰ 58ἴπος τπὸ ἴοθᾶ οὗὁἩ τἴ6 ἔδει τόσα  ἤογη, δηὰ ἃ τοῦς βρεακίηρ ρῥτοδῖ τη 58. 
ΡΘΓΟΠΥ οὗ ἴτοῦ δηὰ ρδυῖὶν οὐ οἶα, 'π Ρδτὶ (9) 1 οοπιϊπποὰ ἰοοκίηρ, ἈΠῚ1) τ ττῖθα- 
ἴπι6 ἀοπιίπίοπ 5}|4}} θῈ δίγοηρ, δβπὰ ἴἢ ρατῖ παὶβ νογο βαὶ, δηὰ τε Απείεηι οὗ Π.αγα 
ἰϊ 884}} Ὀ6 Ὀγίι116. (43) ϑίποο του βαῦσοες ᾿πτᾺ8 βοδιοᾶ.... (11) 1 εοπυϊπποὰ Ἰοοκίης, 
1η6 ἰγοὴ τηϊηρίοὦ πιτῇ τῃ6 πῃ ἰ ἰδ εἶδαν, [οὐ δοσοὺπηὶ οὗ ἴῃς νοῖοϑ οἵ ἴδε στοαὶ 
(ΠΟΥ δ} }} ἱπιοττηϊη υἷα τπ6 δοοὰ οὔ πιϑπ,] πῃ ϊοῆ τῆ Βοτγπ ατεγοᾶ, 1 Ἰοοκεὰ ἐπε] τἰΒὲ 
θαι: [ΠΟΥ 5Π8}} ποῖ οἴοανο τοροῖποτ, {18} θ6αϑὶ νγᾶβ β᾽δίη, δῃὰ 118 Ῥοὰγ ἀδϑιγογεὰ, 
ἢ τα, 866} ΘΝΘΏ ΔΒ ἱγΟῺ Ἄοδηποὶ τηΐη-  ἡπὰ ἰδ γγὰ9 χίνθη ἴο 106 απ ὅτο." 
αἷο νυ ο]6γ." 

Ιη οοππθοίϊοη σὴ {π6 ρϑββαρα ἔγοπι 7: 7---11, 15. δὴ δοοουηὶ οὗ ἴ86 ρὲῖ- 
ῬΙοχ ἐν οὗ δρί τῖῦ ̓ ηἴο το ἢ δη 16] τᾶ5 τἤσονῃ, ὈΥ 186 νἱδβίοιι ἴβοσὸ σαϊδίο, 
δηᾷ οὗ δῖδ ἀρρὶϊοδοῃ ἰο [86 δῃροὶ" οργοίοσ ἢ ΟΥῸΣ ἰπαὺ 6 στο χαϊ ἐχ- 
Ῥἰδὶπ ἴο δἶπι [86 νἱδίοῃ οὗ [6 γουωγίλ ὈΘδοὶ ; ΤῸΓ (818 ΒΘΘτῺ8 βρϑε δι ἴο μανὲς 
του] α ἷ8 πυϊηὰ, δηὰ δ)1]9οὰ ἰτπὰ πιὰ ρρτοοπδίοη. ΤΏθη ΤΌ] ον ἰδς 
δΔηρ6}᾽ 8 ΔΩΒΉΘΥ: 

ΨΙ]. 28, “ὍὝΠυϑΝ, Πα 581, Β}4}1 6 τῃ6 Τοῦτ ὮΝ "οαδὶ ; ἃ οασιἢ Εἰ ράοτη 80}8}} δυίβθ 
ἴῃ τῆο Ἰα πῆ, νν ἢ !οἢ Βἢ4}} αἰ ον ἔγοπι 4}} οἵπον Κιπρσοτηβ, πὰ 581] οοηδυτης [π 6 π οἷα 
Ἰαῃά, δπὰ Ὀδδὶ ᾿ξ, δηὰ ογαβῃ ἴτ ἰῃ ρίθοοθ. (94) Απὰ ἃ5 [0 ἴΠ6 ἴθ ΠΟΓΏΒ οὗἨ τμδὶ ἀο- 
τηϊηΐοη, θη Κίημε δῃ]] αγίβο δὰ ποῖ οῦ δ 8}} δγίβδο δῆϊοσ ἰἤδθεη, δηά ἢ οἶβα}} ὑὸ (Ν- 
[Ἔτοης ἔγοτῃ ἴῃ 6 [Ὀγῖπθῦ, απὰ ᾿ἤγοο ΚΊημχ8 541} ἢ6 Ὠυπιῦϊα. (25) Απὰ νογὰβ δραϊῃεῖ 
τη πιοδὶ Ηἰμὴν 504}} ἢ πἴιον, απ ἢ6 5841] ἀθεῖγου τ|1ὸ δαϊπῖα οὗ ἰπ6 πηοβὶ Ηρ, βπὰ ἢβ 
8ἢ|4}} {τΠῚΠΚ τὸ ΟἸδηρο {π|6Ὰ πὰ ἰδ; ἡπὰ [ΠΟῪ 5041} "αὰ σίνοῃ ἰπῖο ἢΐ8 84, [ὉΓ ἃ 
ὕτης δπαὰ εἰπ|65 δη ἃ αἰνείοη οὗ {ἰπ|ὸ. (26) Απὰά τ|16 (τ θα ΠΑΪ 8|4}} θὰ εεοαβτοᾶ, δηὰ 
δὶ8 ΡΟΤΘΥ 5Π|4}} ὃ6 [Δ ΚΘ ΔΎΔΥ, ΘΥΘῚ ἴ0 ἰδῪ Ἡ δεῖς δηὰ ἀδδίτου [11] ππῖο 186 δῃὰ." 

Τὸ 818, 85 ἰὴ οἴδρ. 11.» δαοοοοθᾶδ [86 ΒΓ οὐ Μοδβείδηὶϊς Κἰηράοιυ. οτοϊπηρ 
{18 ἴῸΓ 10 ργθβθηῖ, Ἰδοῦ Ὧ8 ΠΟῪ γοοδρ  υ]δῖο [06 πιδῖπ ροϊπίδ πὰ ἴχθϑθ σε- 
ῬΓοβθῃίδ 085 οὗ ἴδ ἔουτ ἀγηδδῖγ. [ἢ 2: 40---42, τὸ 'δνο γα Ἰοδαϊην ἴθ δδ: 
(1) Το ορρμγθϑββῖνϑ δῃᾷ οσυβῃϊη ρ ρΡΟΎΘΥ οὐἉ [86 ἀγηδδίυγ. (2) Απ ἱβοοιρτθοιιδ 
ταϊχίτο οἵὗὁἨ ἴΠ6 νϑδυϊουδ βδονϑυθρηθθ5 ὙΠΟ σοηϑθϊυϊο, ΣΟ] ] εἰν οομπδιάοε- 
θ(, 186 ἐουτῖ ἀΥπαβῖγ. Ὑμαῦ οἡ ΜΒΊΟΒ 11 εἴδη (1Π6 δεῖ δῃὰ ἰοβϑδβ, ν. 41), ἰῷ 
ΟἴΒΟΥ νόγάθ, [8 8818, ΘΟ 9188 Οἵ τηδίθ 1 Α}8 ὑπ δὺ νν}}} ποῖ σου πο. (8) Τ86 νδὶῃ 
διἰοτηρί ΌΥ ἱπ θστηδυτῖαρθ- Δ᾽ 8} 0695, 10 ΟοτΘηΐ ΔΩ ΡΟΥΘ π  Ὠο. ΤΒοσρο- 
οἷ] δἰ για βοδηον οὗ (818 ἰ6 ποΐ ἀθνοϊοραά, υπ{}} νγὸ σοῖθ ἴο [86 οἰδνυθηῖ ομαρίοσ. 
ἴὴ 7: 1---11, [86 ϑγ:θο] οὗ ἴθ ἴουτνι ἀΥπδδῖν ἰδ οὔδηρθὰ, Α δεαεί ἐεντιδίε 
απὰ ροιοετ ζει ἴ5 τἰθ6 ἱπιασο. Βαϊ ιμὲ6 ὈδΘαδὲ βα5 πὸ πδῇ)δ ᾿ἴκθ (μ6 ἔδγϑα Ῥγϑ- 
οθάϊηρ οθ8. ΤῊΘ γϑδδο 18 οὔνίουβ. ΤῊ85 ἀγμαδίν ἢ88 Ὡοϊ ΟὔΘ ΘΟΒΔΣΟΒ, 
Ὀυΐ πιδῆγ. Τῆθ8θ ἯΘΙΘ 80 (ἌΓ ἴγοιη δδστηοηιζίηρ ἰΟρΕΙΒΟΣ, ἰμδὲ, κὸ ἴσο 
δηὰ οἶδγ, [ΒΟΥ οσουϊὰ ποῖ ροΒβι ὈΪΥ Ὀ6 σοι ἱποὰ ἴῃ ἃ βυπιιθίτιοδὶ σβοῖθ. ΟΥ̓ 
ΘΟΌΓΒΘ, ΟὨΪΥ δοπια Πηοηδίον ὅδαδί, οὗ πὶ ἢ [ἢ 6 ἡδίπιγὰ] πον ἃ ἔστη δηθὰ Ὡ0 6χ- 
ϑλΏΡΪ]6, τλυδὺ Ὅ6 Βυρροθθοα ἰπ {|}8 6889 “---- ἃ ὈθδΔδι ΡΟΒΒΟΔΑΙΠσ Ῥδγ9 ΟΥ αὉ8]» 
[68 δὲ νδυΐίδῃοθ ἩΠῸῸ Θδο οἴμβοσ. Ὑδὴ ΠΟΓῺΒ 86 ρίνϑῃ ἴο 1, δῃὰ 680 δΙῸ 
ΒΥΤΩΟΪΒ οὗἩἨ ἴβῃ κίηρβ. (ΤΒ6 τιοηυϊηθηῷ ἰη ΜΙΔα]θ Αβὶδ ΠΟ ῥγοδαωΐ δῃ 
δοὺυπάδπος οὗἨὨ [86 1Κ6 τῃηοῃβίοθσϑ, αὐἱῖα βρη βοδηῦ ἴῃ [Π6ῚΥ τᾶν, Ὀαὺ παν! ρ ΠΟ 
ῬτοΙΟΙΥΡΟΒ ἰῃ πδίπγο). ΑΥἾὟΘΥ ἴμοϑθ δρυϊηρδ ὑὉρ 4 {1π1|6 Βογῃ, ἩΒΙοἢ τοοῦ 
ουὖῖ ἴπγ66 οὗ ἴπ6 Οἴποιβ. δρδοιγ οὐὗἩ τῃδπδροιηθηῖ δηᾶὰ ὈΪΔδρθμοπιοιβ 1Ώ80- 
Ιθῃοθ ἃγθ δϑοῦὶ θὰ ἴο . Αὔἴδδὺ Ὀθίηρ ἰοϊογαιθα ἴον 8 116, ἀἰνῖπθ θῶ 6 
δηὰ Σῃαϊχηδύου ἀθϑίσου ἰζ. ἴῃ [6 δχρδηδίίοῃ (7: 28---26), (8.6 βϑζχθ 
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ἰάδ 88 ὅ.Ὸ (0Γ ϑυ δθαίδηοθ τορθαίθα, δηὰ ϑοΐὴθ ρδυίσυ δια ὅτ δά ἀδά, ἴῃ ογὰον 
ἴο δηἶδυρο δηὰ "Π]Πυ8ἴγαῖθ. [0 9ρθᾶκβ αἷβο ἴῃ 80}}} δἰτοῦρονυ ἰδησυδρο οὔ 186 
ἀεείγωοίυε ρονον οὗἉ {815 πιοπβίθσ. Τῇ ἴδῃ Βοτηβ, ἴπ6 βυ Ὀϑοαυθπῦ Δρρθᾶῦ- 
8η66 οὔ [1π6 οἰονθηῖδ, δηὰ ἴ86 δυ δ) υρσδύοη οὗἩ ἴῃ γὸ ουῦ οὗ (86 ἴδῃ, δγΘ ΠΘΔΥΪΥ͂ 
ὕλο 5λγ ἴῃ Ὀοΐδ ΡΑΒΒΑΡΘΘ; ὙΔ|16 ἴ86 Ὀοδδίϊησ δη ἃ ὈΪδβρμθπιοῦβ ΟὨδγαο ΟΡ 
οἵ τ6 πον Κιηρ ἴ5 ρογίγαγοα ἴῃ ἃ βίγοηρον ᾿ἰἰρδὺ ἴῃ νυ. 38 --- 26. Ηδ ποῖ 
ἸΏΘΤΟΪΥ ϑρθδκδ σγεαὶ ἰλέπφ8, Ὀὰῦ 6 υἱΐογυ ἴδοπὶ δραϊπδὶ (Π6 πιοϑί Η!ρῆ. 
Πογθ ἴοο οοπιθβ ἴῃ 8 [τγῖδβον οἰυοϊἀδίίοη οἵ [18 ἀσδίγιοίυ6 Ῥόονοῦ, ΒΘ ὙΘ 
το ἰοἰὰ δραίπ οἱ τσῦοπι Ὁ 16 (0 Ὧ6 Θχογοϊβοα, νἱζ. 9 Μ1| ἀοβίγου ἐλ6 δαΐηίδ 
97 ἰλὲ τποοὶ Η!Πσλ. ἴῃ σοπηθοίίοη πιὰ {Π|5, 4180, δηοίμοσ δαάάϊτοα 18 τηδὰθ 
ἴο ἴ6 οτἰχίηδὶ ριοἴυτε: “ Ηθ 8β884}} μϊηἰς ἴ σμδημα {πιὸ δηὰ ἴδν : δηὰ 
[ΒΟΥ δἢ4}} Ὀ6 χίνθῃ ἱπῖο ἢ18 μδηὰ, ἔοῦ ἃ πιο, δῃὰ {{π|65, δπὰ ἃ αἰν βίου οὗ 
εἰπιθ.᾽᾿ '. 6. ἴ90Υ ἴὮγοθ γϑδύβ δῃὰ ἃ πῇ, ΑΙ} {μπῖ8, 1 τασδὶ Ὀ6 δἀτπμ δά, 5 ἃ 
δβιεϊκίησ δηὰ (εἰ ] ροτίταϊ! οὐ Απύοοδυβ ΕΡΙρμδῃ65, ἴοο γι κίηρ ἰὸ δά- 
τοῖὶ οὐ δὴν ἀουῦδί. ΕἼΏΔΙΪγ, ὧδ ἰῃ 7: 7---11, 1Ὁ 18 ἀδοϊαγοά ὑμπδῦ ἢθ 5888}} ὈΘ 
ἀοοιγογεὰ ὈΥ ἀϊνίης Ϊυδίϊς6 δπὰ ἱπάϊσηδιίίοη. Το τὶ θυπαὶ Ὀοίογο πο ἢ 
[86 ἔγγδηξ 15 βυιμμοη θα, ΘΟ ἀθπηδ Ὠἷπὶ 0 υἱΐον δχοϊβίοη : δῃὰ [86 βαῃίθῃοθ 
6 οδγγίϑα ᾿πῦο ὀχθουοῃ. 

ἵγιιδ 1818 68 [86 βκϑίοβ οὔ [86 ἰϑυνίΒ ἀγμδβίυ, ἴθ (86 νἱδίοθ. ὙΤθ 
Μεροίδηὶς τοῖσῃ ἴμθη ἔοϊονθ. Ὁ Ν τοραγὰ ἴο (μῖ8, Ὀοΐδ 186 νἱδίομ 1ἢ ΟὮΔΡ. 
᾿. διὰ [86 ὁΠ6 πῃ ΟἾδρ. νἱϊ. ρτθθ; διὰ σὴ ὈΟΐΪΝ ἴμ686 ἀζγθθθ (86 οχρίδ- 
πδίίοη ὮΥ [86 δηχγοὶ; 7: 23---26. 
Ἧγ 6 πιαδὲ ποὶ δι! ἴο πιδεῖς ἤθτθ [86 σγασαίζοπ οὗ ἴ6 ρτορβοῦς ἀδνεΐορ- 

τδηξ. ἴῃ 2: 40---42, (6 ὈΌγΙΝ ἀγπαδὶν 18 ταρὶ αἷν δηὰ ροῃ ΥΊ Δ ΠῪ βἰκοίομοα 
ὉΥ ποτα ζϑηθγαὶ οὐ] 68, τὶς ἅτ, βόνγονοσ, οὗ ἃ ἀϊασηοβίίο πδίασθ. ΤὨΘ 
ἰαγθαΐοηςθ οὗ {μῖ8 (ον ἀοτμϊηΐοπ, [δ 6 ἰγγθοοη Δ 06 ἔδυ β οὗἩ 18 ᾿ϑδαϊῃα 
οδϊοῖς, δηἃ ἃ ἀφοϊαγδιίοα οὗ {ποῖὶγ νδὶθ ϑῆονγί9 ἰ0 Ὀσγίηρ δϑουῦ Ῥϑϑοθδὺϊθ 
8|}12ης 68 ὈΥ͂ ᾿η ΘΡΩΙΔΥΤΙ 968, ΓΘ ἴδο ἀἰδιίϊηονο τράγκδ οὔ ᾿. Βαὶ ἴμ6γὸ ἰδ ἃ 
Βρδοῖδ!γ ἰῇ Ὑδδὶ 18 βιὰ οὗ [86 ἑγοη, σϑϊσῖ " στη δηἃ ΟΥ̓ΏΒΏ65 ἰπ ρῥίθοΘ δ᾽ 
8.1 τϑϊο ἢ 1: 8.654}}5, ΘΌΓΟΙΥ [86 τυὶτον ἀοοβ Ὡοῦ τπθϑῃ, ὑμδδὺ (μὶθ ουγι ἀο- 
ταϊπίοη, σοι ραγδνοὶΥ οοπδιἀογθὰ, 80 [Δ οχοθθὰβ ἴῃ ἰἰ8 αδδίγιιοσίσε ῬΟΥΘΣ 
Δ} πἰμβο μδα ρῥγθοθαθα ἰδ, ὑμαὺ (86 ταναρθδβ ἴῃ σθηθγαὶ οοπη 6 ὉΥ ἴἤ θαι 
ἸΔῪ ὑθ ρΡαβ86 4 ονϑῦ ἴῃ βίϊθῃσθ, σβθη Ὀγουρῶξ ἰηῦο σομιρδτίβο τ ἴΒοβὲ οὗ 
(Δ6 ἔουτιδ ἀγμδείγ. Εἰδοῖὶβ. δρθδκ δρδϊπδὺ δυο δβ. δὴ δεβδυτηροῃ. Οἵ [86 
Τνασο5 πὰ δἰδυσιῖον ρογροίγαϊθα Ὁ ΝΟὈυς δ ηθ2ΖΖΑΓ, τὸ ἤδνο ἱπάθθὰ ἢ0 
τοϊηυϊδ ἰϑίοτί 81 δοοουπῖ. Βυῦ [6 Υ τηυδὺ Βανο ὈΘΘῺ ΥΘΡῪ ρτοϑῖ, σΟῃβί ἀ6Γ- 
ἰρ ("6 Θχύθηϊ οὗἨ ὀου νυ τμῖοἢ ἢ6 ονοστᾶη. Ὑδοβα οοπιιἰοἃ ὈὉγ γτυϑ 
διὰ .ιἷ]6 ϑασοθβδοῦβ, πὸ ἀουθί, αν οχοθοῆθα δ 8, 88 ἴῸῪ ἯΟΓΘ [ΠΟΤ οἴἶδη 
τοροδίϑὰ δηὰ οὐ Ἰοῆροσ ἀυταϊίοη. Αβ ἴο ΑἸἰοχδηάογ, τὸ Κῆον πὸ}} (86 ἀ6- 
γεσϊδίοη δηὰ τγυΐῃ, ἐπὶ δἰἰοπ δα 8 Ἰοηρ σοηπυθά, ταρὶ ά, δηὰ νυἱοϊοτιουϑ 
Δρρτοδβοη8. Βαὶ οὗ 8}1} (8686, ποῖ βου οδρ. ἰϊ. ΠΟΥ Υἱἱ. τῆλ ῖκθ ΔΗΥ͂ Βρθοῖαὶ 
οἴου. ὍΩΥἤ Βοοδυθο [86 Υ ἀο ηοὐ τοϑρϑοῖ ἰλ6 ροορίε ὁ Οοά, οχ ψβοτι 
[80 Ργορβοῦ ϑυϑσ [δ ἢἷΐδ αγθοἬ αὶ {πθὺ βυϊδγοὰ ὑπάϑὺ [6 Βαργυ]οη δὲ 
ἀοιιδίη, δὰ ἴῃ στοαὶ ρδτὶ δγοδὰν ρδϑθβοὰ. ΤΏΘΥ ἄρρθϑΥ ἴο Ὦδνο Ἰἰνϑά δἵ 
Βαῦγίοη, νεϊτπουῦ ΔΏΥ͂ δρθϑοῖΐδὶ το δβίδι!ου Οὐ Ῥογβοουίζίοη, οὔμον ἰΒδὴ στμδί 
Ὠδίυγαι ἢν οίε] 41} οχοβ. πάθον (ῃ6 Ῥογβίδῃ πποηδγοῦυ, τις βοῖιθ {1116 
ΔΗΠΟΥ͂ΔΏΘΟΘ ὈΥ (ὐδπιΌΎ 568 ΟΥ ϑΘῃμλογαϊδβ, [ΠΟΥ στ γὸ ἴμ6 βυ ]οοία οὗἨ τοιλδυκδὉ]6 
ἴδυον (Ὠγουσιουῖ. ΑἸΘΧΔΠά ον, Ομ δΐ8 τηᾶτο ἴο 86 Εἰδϑῖὶ, ραϊὰ {π6πὶ ἃ νἱδὶῦ ; 
Ὀυῦ μὲ ἀϊὰ ποτὶ ἤο πᾶσ. Αὐ ἢτβῖ, δηὰ ἔογ βοπιοίϊπιθ, ὑβΒ6 Ὺ οχροτγϊῃοθὰ 
Ὧ0 ΥΟΓΥ ΒοΒ.16 ἰσϑδιτηθηῦ ἔγουλ ἴμ6 οἰἱοί5 οὗἨὨἁ [86 ἰουσῦ ἀγπδϑίγυ, ἱ. 6. ἔγομι 
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ἴοβα ὑπὸ οϊοῖβ, πίοι, Ὀοΐπρς αἰπιοδῖ ρογροίυδ ἢ δὲ νασίδησο τ Ὅδοὶ 
οἴδοτν, ᾿νοὰ οὐ ἴ86 πογῖ δῃὰ βοι ἢ οὗ Ῥαϊββπθ. Βυΐ (818 σΟΌΠΙΤΥ 88 Ὀη- 
[ογυπδύρ Υ [Π6 ἄγοπδ οὗ οοπίοσι Ὀούτναοη ἔπ θηι, δὰ (86 Φονβ ὀχροτγὶοποθὰ 
οὗ σου γ86 8 ρτοδῖ Ὑδγιου οὗἉ {Ὑ188, ἰῃ (δεῖν οἴοτγίβ ἴο Κϑὸρ ἃ πουΐτβὶ μοδιτῖοι. 
ΑΒ ἴμο80 οἴοτίβ ΤΟΤΘ ποῦ ΔΙ ΑΥΘ βυσοθβϑίαϊ, (9 ἀρρτίονοα ρῥδγίν σου 
ΓΘ ᾿ΠΟΌΓΒΙΟΩδ ὌροΩ Διάθα. ΕἾΠΑ {μὰ τος κ οβ8 ἔγσϑηΐῖ, Απὔοοδυβ 
᾿Επιφανής, (ποτα ᾿ἰδ βυ͵]θοῖθ ὙΘΥῪ δι μη βοδμογ παπιθά, ᾿Επιμαγής, ἱ. 6. ἐλε 
τηα(-πιαη), ἰαναἀοὰ ἴθι τι [86 δριτὶϊ οὗἨ τϑῃκιης νϑηρόδηοα δπα οὗ 
Ὀ]ΑΒΡΆΘΙΙΥ, δηὰ 6 πιδ᾽ γοδίθα δῃὰ ἀδδίσογοα ἵμθσὴ ποῦ ΟὨΪΥ Ὀογοπὰ 8}} ἔον- 
ΠΟΥ ΘΧϑηρ 6, θα ογθη Ὀαγοπα 8ΠΥ Θχδιρΐθ, πη} [Π6 ὅπαὶ ἀοδίτυοίοη οὗ 
ἴ86 Ηοῦτον Οοπαοη θα ἢ. Ηΐδγο [6 ἢ 15 {86 ρῥ᾽δῖῃ δηἃ μ᾽ ]6 σϑϑβοῃ, 
ΜΈΥ 86 ουτίβ ἀγμδδίυ (Ὑο Ἰπεϊυὰθ8. ΑΕ ΘΟ 8) 18 ἀθβοσι θα 88 Ὀδίπρ 
»οιοεγ μἰῳ ἀεείγιοιἶυε, ᾿ῃ ἃ ΤΑ ΠΟΥ ποῖ δεβϑοσίθα οὗὨἨ δῃγ οὔ (86 ργθοθάϊηρ 
ἀγπαβιῖθβ. ΤῊ Ϊ υἱονν τ κ68 1Ὁ χα! οὐνίουϑ, [δῦ {πὸ ἀοβοσ ρου οὐ (86 
ἀοεισυσῦνο ρόνοσ οὐὗὅἁἨ 186 ἔθυσῖβ ἀΥ̓μαβὶν 18 ποῖ ἴο Ὀ6 Σϑραιἀθα 85 δβοϊυίο, 
ὍΟΥ 85 ἀοβίσῃρά ἴἢ0 Ὀ6 σοπιρατοᾶ νἱτ [86 ΟΥΒΕΥ ἀγῃδϑιθθ, θαΐ ΟὨΪΥ 88 μανῖης 
ἃ τοϊδίίοη ἴο 186 ρΡθορὶο οὗ ἀοά, δηά ἴο (ἢ σου! ΠΣ πβοσθ ἴπδοῪ ἅτε. ΤῊΘ 
Ἐοπιᾶπ μόνον ἀϊὰ ποῖ, υπ0}] Ἰοηρ δον ἴ186 μι οὔ Απίοοδυβ, δἰξαῖη ἰὸ δὴ 
διαρ ἴυ46 οὗἩἨ ἀοπιϊπΐοη ὑπαὶ οουὐ]ὰ 6 οοπιραγοὰ νὴ (μδὲ οὐ ΕἰἴΠΟΣ οὐἁἨ (Π6 
ἴουν ἀγηδδῖθϑ. Μυοῆ 1685 ἀϊὰ 10 οσσδδίοῃ [86 06 Υ 5 ΒΗΥ͂ ὙΟΥῪ ΒοΥΙΟῦΒ ἰτοὺ- 
816, Π0}} ὑλὸ ἄπιο οὗἁ Υ᾽ δδβρϑβίδῃ, βοῦλθ {δ γὶῪ γϑᾶσβ αν (86 Μοβείδηϊο γεῖψη 
Φιδὰ Ὀορπῃ 115 ἀονθὶοριιθηί. 

ΤῊΟ ταργοβοῃϊδιίίοη ΠΟῪ τηδὰθ 'ῃ βἜΠΘΓΑΙ οὗ [8:6 Βυ ] θοῦ Ὀδίοσο 8,1 οδπ- 
ποῖ ΒοΙρ στοραγάϊηρ 86 ἔπη ἀδιηθηδι}γ δυϊμουσοὰ Ὀγ (Π9 Ὑο]6 ὕθΟΣ οὗ [80 
Ὀοοῖ οὗ δηῖοὶ. Οπογαὶ λἰδίογψ ᾽ν ΟἸΘΑΥΙΥ ἰδ ποῦ; ἴπ6 ΡΑΡ ΟΌΪΑΥ ΒΙβίουυ οὗ 
οἰτμον οἵὨ ἴμ6 ἀγπαδβίϊθβ ᾿ὑ 88 οἰ ΪῪ 18 ποῖ, νὰ (06 βίηρίο δχοορύοη, [δδὲ 
[δ Τουγ ἀΥ̓πμδϑίγ, ὁπ 88] οὗ νθοβο οι ᾿ἱνοὰ ἴῃ 186 ποι ρῃθοσμοοὰ οὗ 
Ῥαϊοβιῖπο, δπὰ σι ἢ ϊοῖ αἷοηθ σάνθ ἴΠ6 96} (δἴν 186 πιθ πβθ ἴδ6 ὈοΟΚ οὗ 
Πδπῖ6] 88 Ὀδθὴ υὑδυδιν δυρροβοὰ ἴο Ὀ6 Ἡτί [6 σοι ΡΥ  γοἷν 41} (πον 
(του ]ο, ᾿δ ἰῃ ραγὶ Ὀγουρσηῦ Ὡροπ {86 δοθη6, δηὰ ἰἀθηιϊδοά Ὁγ αυΐΐθ ἃ βουῖδβ 
οἵ λιβιογὶσαὶ ρατγιϊουίατα, ἀῃ ΟΠδΡ. ΧΙ.) ΒΟ 88 ΔΡΡΟΔΥ ὩὨΟΎΒΘΓΘ᾽ οἶδα οπ 186 
Ῥδ63 οὗἨ ρῬσορμοιίίς τῦιηρ. [0 15 ΒΟΔΓΟΘΙΥ Ῥοββὶ Ὁ]6 ὕ0 πιϊδίδβκα ἴδ |1{π|9 
ΒοΟΓῺ οὗὨ 7: 8, 34. Ὑἢο εοὐίοχὺ ἰ8 80 Θη γον ἀθοϊθίνθ τὶ τοραγὰ ἰὸ {86 
ϑυγίαη ἰγτϑηῖ δηὰ ὈΙδθρμοσλογ, ἱμαῦ {ΒΘ ΓΘ βθϑιηδ᾽ Ὁ Ὀ6 πῸ τΌοπι (ὍΣ οσ 68] 
ἄουδι, 

Βυὺ πὸ βανα ποῦ σομηρ!οίθά οὐγ νον. [δῃϊοὶ σοδύσηθϑ ἴ86 δι δ] θοῦ ἀραίῃ 
τὰ οὨΔΡ. ΥἹἱΪ".,) δηὰ Παρ. χί. Ἧγ 6 πιυδὺ ἰοἰϊονν ἴδ βίθρϑ, δῃὰ 8506 ψϑδὶ δα ὰϊ- 
ὕοπδὶ ουϊάθῃοθ σδῃ 6 Ὀτουσὶς ἰο ᾿σῦ. 

ὙΠΙ|Ι. 8, “Διὰ τ6 Ποιροδᾶὲ [ΑἸοχαῦ- ὠ[Εχρίαπαιίίοη Ὦν ἴδ6 δηρεῖ-᾿οτργεῖου]. 
ἀο.} νναχοά Ἔχοθθαϊ ΡΥ στοῦ; δπὰ νι θβεὰ 11]. 20," Απὰ τ86 γαῖ Ὑῃἰςἢ ἰδοῦ βανν- 
ἢ νγὰκ βίγοῃρ ἴῃ γγοδὶ που ΜγὙ848 ὈΓΟΚΘΠ, 
δη τπογα ἐδῖηο ἀρ τ Δρρμοδγδηοε οὗ [00 
ὨοΓΏΒ ἴῃ ἰ15 ρίαςο, ἰοτναγὰ 1Π6 ἴον ὙὶπᾺ 8 
οὗἩ ορᾶνθη. (9) Απὰ ἔγτοπι οπϑ οἵ 1116Πὲ 
ολπιθ ἰοττῇ ὁ [{π||6 ἢοτγῃ, πὰ τὶ α ΧΟ νΟΓῪ 
ἴδια ἰουναγά {Π6 5ουπἰι, δηὰ ᾿οτναγὰ ἴἢ 6 Θαδῖ, 
πᾷ τοιναγ [π6 ροοῦϊγ ἰαπὰ. (10) Απὰ ἱϊ 
παχοά μγοαῖ ὄνοη ἴο ἴ1Π6 Ποβὲ οὗ ἤδανθῃ, 
δηὰ ἰδ οὐ5ὲ ἀονγῃ τὸ ἴ86 οατῖῃ βοῖης οὗ ἰῃς 
ποσὶ ἀπὰ βοιη οἴ [0 δίδγβ, δηὰ ἰγοὰ ὕροῃ 
{πο Πι. 

οὐ ἢ ἴννὸ ΠΟΥΏΒ, 816 [86 Κίηρθ οὗ Με- 
ἀϊδ δηὰ Ῥεγβϑία. (91) πὰ [86 μο- ροδὶ 18 
186 Κίηρ οὗ Οτθεῖα, πὰ ἴη6 στοδι Ποσγ δ6- 
᾿νγθοῃ ἢ]5 ΟΥ̓́6Β 15 118 οὨϊεῦ Κίηρ. (32) Απὰ 
5 ἴο [18 θεϊηρ Ὀγοκοη, ἀπὰ ἰΟΌΓ βίδηαϊη 
ἊΡ ἰη ἴδ ρίαςς οἵ ἰϊ --- [ΏΘγα 8ἢ4}} 8ῖδῃ 
ἂρ ἔουτ Κἰησάοπιϑ ἴγοπι ἴπ6 πδιίοῃ, Ὀαξ 
ποῖ ἴῃ δὲδ βίσοχῖι. (23) Απὰ ἴῃ τῆς ]οῖ- 
16 Γ ρατὶ οἵὗἉ {Ππεὶν τοὶχη, Ὑυῆθη ἸΓΔΏΘΡΎ 5βοῦα 
ΔΙῸ ΠΟΠ.6 ἴο [ἢ6 αἶα ἰΐην οὗ ογποὶ ἀϑρεςξ 

(11) Αμπά ὄνϑὴ ἴο {πὸ Ῥσιῆσε οὔ [Π6 [5}.8}} βίδηἃ Ὁρ, δπὰ οπα ψῆο πηϊοτγβίδι 8 
ἢοβι ἀϊὰ ἴν τπηδχηίν ἰδοῦ, δηὰ ἔχοι δἷπὶ ἀατς τηρ8. (24) Απὰ ᾿ἰβ8 ΡΟΎΟΥ 5841} 
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ἀϊὰ ἴε τ κὸ δΎΔΥ (86 ἀαἱ]γ δδουῆοο, δαὰ [ Ὁ6 δίγοῃγ, γοῖ ποῖ ὉΥ [ἷ8 οὐ δίγοημΊΣ ; 
τὰς ἀπο ]ϊηχ οἵ ᾿ἰ8 βϑποίθδυΥ ν)Ὧβ8 οαϑί] δὰ ἢἣθ 904}} ἀδββίσου νοπάογ γ, δπᾶ 
ἄονσῃ. (12) Απὰ ἃ ποδὶ νγᾶ5 βοῖ Οὐδ {πὸ ργοόϑρεῦ, απὰ ἀο [8 π|' ὄ}] ; δηὰ ἣἢς 5|18]} 
ἀδιὶγ βαστίβοθ ὉΥ̓ ἱπιρίοίγ, δηὰ ἰξ Ἵδβι  ἀθβίγου 1Π6 τι Υ, θνθη [6 ΠΟΙῪ ΡΘΟΡΪΘ. 
ἄοτση τγαῖ ἀροῦ ἴδ οαγίῆ, δηὰ αἰἱὰ [115] (25) ΛΔπὰ ο βδεοοουηιὶ οὗὨ [ἷ8 σαηπίηρ ἢ6 
ν|1}}} δπὰ ρῥγοϑρεγοὰ." Μ|}1 πχακα ἀδοοὶς ἴο Ῥγόθροῦ ἴῃ ᾿ἷ8 Παπὰ, 

δηὰ ᾿π ᾽ϊ8 Ὠοατῦ νν}}} ἢ6 Τὰ χ τοδί, απ ἴῃ 
ἃ τἰτπηδ οὗ φαΐοι ἢ ψ|}} ἀδϑίγοΥυ τηλην, δηὰ 
δραϊηβὶ τ 6 Ῥγίηοα οὗ γί ποοϑ ψν}}}} ἢ6 βίδηα 
τρ ; Ὀαϊ --- Ὧ6 541} Ὀ6 Ὀγοκοὴ πὶιϊπουῦϊΐ ἃ 
[᾿Ἰππι8ὴ] πδηὰ." 

ΘῈΓ(Ὦ ἰ5 (6 Δὐά!οη δὶ ἀοβοσί ρου οὗἩ ἴμ6 ἔουγιδβ ἀγηῃδβίυ, ἸΏ ΟἾΔΡ. ΥἹΙ]. 
ϑανοσαὶ ρδυθουἶδτβ ἔθτὸ δα θά, ἀθδοῦνα ἃ βρϑοϊδὶ ποίϊςθ. [Ι͂ἢ 8: 8---12, τὸ 
ανο, (1) ΤῊΘ βοδιϊοσοὰ σοπαϊοῃ οὗἁὨ [86 ἤθυΣΙ Υ̓ΠΔΒΟ ; “ Ὀπαγὰ (86 ΟΣ 
πὶπ 5 οὗἨ Βοδνθῃ ἰδ 10 βοραγδαίβα." (2) Το ἐδ 6 ἄογπ ἰμαΐὶ σῖδθϑ ὉΡ δῇοσ- 
Ἡατὰβ, ὈΘΟΟΙΙΘ8 ΨΟΙῪ βτγοδὺ 1 (86 δου (ΕφΥρ), ἰὰ 16 δδϑῦ (ου δηὰ Ὀ6- 
γοπὰ (δ ΕὈΡἈΓΑῦ68), δηᾶ ἴῃ [86 ροοάϊγ Ἰαπὰ (οὔ Ῥαϊοβπο). (8) 10 πιᾶρ- 
εἰδοὰ ᾿56] ἴῃ δὴ ἱπιρίουβ δ ποΓ, ἱηναθὰ ἴθ6 ἰδ ρ]6-8 συν σθ9, δὰ [86 
ῬΓἰαβ.8 τυϊηἰϑίοτίησ ἴβ6 γα, δηὰ βοηια οἵ [818 μοβῖ οὗὁἨἁ ἀαοὰ ἰζ οσαϑὶ ἄονῃ, θυθῃ 
186 δἴαγβ (εοπιρ. Βαον. 1: 20. 2: 28), δηὰ ἰσοάθ ὑροὺ ἔμθαι. [ὲ 888116 ἃ [86 
Ῥγίησα οὗὨ ἴδο Βοβὺ δἰ πιβ6] ἢ, δα ὑοοῖκκ ΔΎΔΥ ἴπ6 ἀΔ}}γ οἴδσίηρ πδάθ [0 δ1π|, 
δηα ῥτοίδηρα ἢ 15 ϑδῃοίμαγυ. (4) 10 οἴπετοά ὕρ ἱπιρίουβ βδογὶ ἤσθθ ἴῃ (86 
τοοῖι οὐὗἨ ἴδο ᾿Δ'νν7}} Ομ 68, απ βοὺ οὐδ 1Π6ηὶ 8 βοδίβοη ρῥγϊϑβίβοοά, (5) [ὲ 
ορροβϑὰ δηὰ γουδογοὰ ἱποββοϊθηϊ (86 ὑσυ1}} οὗἩἨ (οα᾿5Β πογὰ, δῃὰ [ὉΓ βοπῃηθπιθ 
δὰ υπάϊδρυϊοα οοηὐτοὶ δηὰ ρῥγοβροσοὰ. ὅϑοιηθ οὗἨἁ ἴδ686 ρδγίϊου δγβ ἄγε ἴἢ- 
ἀοοά βαἀνογίθα ἴο 'ῃ οἶδρ. 7: 28--Ἔδὸό ; Ὀυϊ ΠΟΥ 8Δ΄ΓΘ πιοτὸ δχρδηδοθὰ δ67θ, 
Δα ΠΟῪ ΟὯ65 816 δἀἀο. ΤὮΘ86 ΔΓ 81} συδρ!οα}}γ οδαγδοίοτιϑες οὗ Απα- 
οοδαα. 

ἴῃ 8: 20---26, (ἰλδὸ ποτά οὗἨ [86 δηροὶ-ἰπἰογργοίθυ), 186 ὕπθθ 'ἰὰ ΠΟ Β 
Απθοσδυδ 5}4}} τλᾶκο Ἦϊ8 Δρρϑαγδῃοθ 18 ἀδβίρηδίβα, νἱΖ. {μ6 Ἰδιίου ραγί οἵ 
ἴδε ἀοπιληϊοῃ οὗὨ [86 Βογῃβ, [μδῦ Ξργϑηρ ἃ δῇἴδυ [π στοαὶ βογῃ (ΑἸθχδηαθῦ) 
ΜᾺ8 ὈΤΌΚΘΩ, ν. 28. Τθ6 οὐπηίης δηα Βαρδοῖ οὐὗὁἨ Απηοςδυδ, ἰπ ρογροϊγαῦ- 
ἰὴ [86 ψοτκ οὗ ἀδδίγυοίίοη, ΔΓΘ τοῦτο {Ὰ]]Ὺ ἀδνοϊοροὰ ἴθδῃ Ὀοΐοτο, δπὰ 
ΒΡΟΟΙΔΙΪΥ 85 Ἰηϑββδοσο οὗ ἴ86 αὐἱοῖ δὰ υποβοηάϊηρ. ΕἾΜΑΙ, 186 ἀἰνὶπθ 
ἡπάρτηοηΐ τ ΠΟ ἀΟΒίΤΟΥ 8 Ὠΐπλ 18 ΓΘ ἀοΓΘ ἃ ΠΊΟΓΘ οΟπδρίουοιβ πα ρχοταϊ θη. 
Αἱ (δὲ οἷοθο, Π.8η16] 18 ἰο]ὰ ἴο 868] ἂρ δὶβ δοοουηὶ οὗ [86 νἱβϑίοῃη, Ὀθοδιβα 1ἢ 
825 Τοβρϑοῦ ἴο ἃ [πασχα (δαὶ ΘΟμ68 ποῦ ἘΠῸ] δου πισὴν ἀἄανϑβ, γν. 26. ΤΘ 
πιο οὗἁὨ [Π18 υἱδίοῃυῃ τὰ3 [16 τὰ γϑὰν οὐ Βο]βῃδΖζζαγ, νυ. 1; δηὰ (8 18 Ὑδ8 
ὯΘΔΓ ἴο [86 ροσγϊοά, σβθα ἴδ6 Ῥοσγβίδῃ ἀοιηϊπίοη (μὲ οὗἨΘ (86 τϑαι) πουἱὰ 
ΠΟΙΩΠΊΘΠΟΘ. 

ἴῃ [δὲ διτὰ γοῦν οὗ Ογσῃβ, ἴμ6 ἐουσί δηὰ Ἰδδϑὲ νἱβίοῃ σοϑροοηρ (86 διω- 
ῬΊΤΕΒ Ὑ45 ΑἸβοϊοθϑεὰ, 10:1. Ὑδὸ ἔχϑι ραγὶ οἵ ἰὰ ἰδκο8 ἃ Ὀγίοῦ δηὰ σϑαρὶ ἃ βὺ1- 
ΥΕγ οὗἩ [86 ἴνγο δια ρΙΓο8 σοὶ Ῥσγθοθάθ ἴδ6 ἐουχῦ, νἱΖ. [6 Ῥοσβῖδῃ δηάᾶ 
ΑἸεχαπάγο- ἀγϑοίδη. [Ὁ συ (δυ8: 

ΧΙ. 2, “ Βοδιοϊά τἢγος κΚίπρε οὗἠἨ Ῥογβὶδ ἃγο γαῖ ἴο δίδβῃά ὑρ; δηὰ ἴπ6 ἴουγίῃ 5}6}} 
οὐιδίη τὶς 68 στεδίεγ ἤδη αἷὶ, δηὰ ἤθη ἢ6 5 ΧΟ8 βίτοηςς ὈΥ̓ ἢ]8 τίομ6β, δ6 νὴ ῖ}] γοῦδθ 
ὌΡ 8}} ιΠ6 ἀοπιίηίοῃ οὗ Οτϑθοθ. (8) Απὰ ἃ πιϊρ ἢν Εἰηρ 8}.4}} βἰδηὰ τι|ρ., ἀπά Πα 8}}8}} 
τοῖο πὶ πὶάο ἀοπιϊηίου, δηὰ ἀο δοοογάϊηρ, ἴο ἢ18 μίδαϑαγο. (4) Αηὰ ψῃοη ἢο βῖδηά- 
«" ἌΠΡῸΣ κΚιηρσάοῃι 8}.4}} δ6 Ὀτοΐκθῃ, δηὰ Ιἴ 88}4}} Ὀ6 ἀϊ ν ἀδὰ ἰο 126 ἴουΓ νη 8 οὗἉ Π68- 
ψοῦ, ὑπὶ ηοἱ ἴοΟ Πΐ8 ΡΟΒΙΘΥ Υ ΠΟΥ δεοογάϊηρς ἴο ἴῃ6 ἀοτηϊηΐοη τυῖτι τς μα τα]οᾶ, Ὀπὲ 
ἰμἐϑ κἰησήοξυ 88}4}} Ὀ6 ραεκοὰ Ὁρ, δηὰ χίνει ἴο οἰδοῦϑ ὑεϑ:άδδ5 666. 
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186 , ἹΝΤΕΟΡΌΟΤΙΟΝ ΤῸ (ἜΔΡ. ΥἹ]. 

Ἡρτο ἰδ ἃ βρϑοῖδὶ Ἰἰτ  δίίομ, ἰῃ τορασὰ ἴο Ῥογβῖδ, οὔ ἃ ἔπι Ἡπ θα Ὁ δῃδ]] 
ΔΚ ΜΑΓ 11} ατδθοθ, ΥἱΖ. ἰὰ [80 ὕπο οὗἩ [16 7ουγίλ Κὶηρ δίθσ Ογσυβ. 
τοι {19}. [6 ργορδοῖ ρβϑββεβ, (τι βουῦ βορρίησ ἴο ἀθβοσῖθα (86 '8886 οὗὨ [86 
Ῥογβίδῃ ἰηνδδίοη, οχσοορῦ ὑμδῖ ἐΐ Μ1}} τοῦϑθ ὉΡ 8}} ασϑθςθ), ἴο ἴ86 {πϊγτὰ ἀο- 
ταϊηϊου ὑπᾶον ΑἸοχϑδηάοσ, π οὶ ἴῃ ἔδοϊς ἰοοῖς 15 σὶβο ἔγοσα (086 υὑπίοη οὗ 
ἄτϑαοα ὑπάδσ Ὠἴτ, ἴῃ ΟΥάθυ ἴο δύθηρα {πΠ6 Ῥογβίδη δρρτοδβίοῃ. Ηθ τιδῖκοβ 
ὯΟ βροοΐδὶ ποίδ οὗ ἄπιθ, ἱ. 6. 88 ἴο ἴμ6 ἀϊθίδποο οὗ 'ὲ ἤγουν ἴ86 ἔουστίδ ᾿τρ οὗ 
Ῥογβία, Ὀυΐ ᾿πάϊοαῦοϑθ ᾿ὸ ΠΙΘΓΘΙΥ ὉΥ [86 βϑέχωόπον οὗ [9 οὐθηΐδ ὉΠάῸΥ [80 
ἐσ ὶγ Κίηρ." ἘΕἸΏΔΙΪΥ, (86 ταΐη οὗὨ (Π18 Κιηρβ ἀοπιϊηϊοι ; ἰΐδ Ὀεϊὴρ βοδί- 
ἰογοὰ ἴο {86 ἔθυν ψιπὰβ ; [86 το)δϑοϊϊοη οὗὨ μΪ8 ροβίδσ Υ ἴσοι 811] σερδὶ οἱ] ἴῃ: 
186 ΔΌΞβοΪαἴ6 ῥ᾽ αοκίηρς ὑρΡ οὗ ΑἸοχϑηάθιβ σονοσπηιθπηῖ, δβηα {86 σινίηρ οὗ ἰδ 
ἴο ΟΣ Ῥδυβοῦβ (δὴ δμὲ18 ομἱ]άσθη; δηα [6 ΘΟ ραυβΥΘ ἸπέδΥἹ ΟΣ οὗὁἨὨ [86 
δα θδοαυδηῖ ΑΥ̓ΠΑΒΙΥ ; ΔΓΘ 8}} βοὺ [ουὶἢ 1 ἸΘΙΓΙΩΒ 88 ΒΙΤΟΩΡ 88 ἰδῆρυαρο Ἵδῇ 
Ὑ6]1 ΘΙΕΙΡΪΟΥ. 
ΤῊ ΔΓ τοβρθοῦηρ ἴδ δεοοπαᾶ δηὰ (λίγα ΑΥ̓ΠΑΒΙΥ ἴῃ οἶδΡ. χὶ. Ὑῶα τοϑὶ 

οὗ ἃ ἰοῃσ ομδρίον ἰβ οοσουρίοα ΘΗΛ ΓΟ ΜΙ ἃ μἰβύοσιο βἰκοίο ἢ, 88. 1 τσ σα, οὗ 
[8056 ἙΒΙοΒ οὐὁἨ [86 ἰουγ ἀγμπδδίυ, ὙΠῸ οδῖηθ 1 ῬδΥουἶΪΑΥ οοπίδοὶς ψι8 
Ῥα θβίῃθ, Ὁ ροοᾶ οΥ ἴῸγ δυν]], Ὀυὺ τ, ΒΕΠΥ 10 ΠΟΌ668 Βθο ἢ ουθηΐβ ἃ8 σ δ.δο-. 
ἰοσῖΖο ὑπ6 τοῖζη ΟὗἨὨ ρΑγουἶΔΡ ῥτῖποθβ, ὙΠῸ πλοῦ Θοποογηθα {πθηλβοῖν 68 να 
186 ΘΟΥΠΙΓΥ ΟΥἨ ἴ[μ6 ἩΘΌΓΟνϑ [ῸΓ 86] Η8}} ΟΥ̓ δἰ ῃιδίθυ ρυσροβθβ. ΤΏ Βἰβίοτὶα 
δικοί ἢ} Ὀαρίηθ 1} ῬΙΟΪΘΥ 1,δραδ, “ ἴδ6 Κίπρ οὗὨ [86 βουῖδ," νυ. ὅ. 10 ῥτο- 
οο6 45 ψΨΠῈ δοίην ἃ ϑυσοδδβίοῃ οὗ ονυθηΐδ ὑπάθσ (Π6 Κιηχ οὗ [86 βου! 
δηὰ [86 που (Εργρὶ δὰ ϑ'υτῖδ). [Ιἢ υϑ. 18---19 Αηθδοοδυβ [86 ατϑϑὶ οὗ 
ϑγγὶδ 18 ἰηἰσοάποθα ; ἴῃ ν. 30, ϑοίθυσυβ ΡΒ]ορδίοσ ἢ18 βοὴ ; ἴῃ υδ. 21----4δ, 
186 ὨἰδίοτΥ οὗἩ Απθοοδυθ ΕΡΙΡΏδΔη68 ἰ8 βκοίςμοὰ δὶ δ ἰϑηρίῃ, νϑὶοἢ, 88 ἢδ8 
ΔΙγοδαγ Ὀδθ βαἰὰ, [88 ὯὩ0 ρᾶγδὶ οὶ ἴῃ [86 Ῥγορβοϑίίς οοπηροδιομβ οὗ (86 
ϑοσιρίατοβ, ἱπἀοοὰ {Π]8 ΠΙΒίΟΥΥ͂ 18 80 τηϊηυϊο δπα οἰσουμμδίδη 4], ἰδὲ, 
88 δδ8 Ὀ6θὴ ῃοϊοθι, δηοϊθηῦ δηὰ πιοάθσῃ ἀουδίουθ οὐὗἩ [86 σοηυϊπθῃθβ8 οὗἁ 
(86 ὕοοκ πᾶν δοουβοα ἰΐ βιγοηρῖν οὗἉ Ὀοὶπς τειτίθη }οϑβὶ ἐυοπίιπι. ὙΤᾺΪΒ πιϑῦ- 
[ῈΥ 866 Π|8 [0 ἴδΥθ βυρροϑβίοα ἃ Βἰηϊ ἴ0 ΠΙΔΩΥ τοοθηῦ ᾿Π οΘΥΡσούουβ, ΒΙΟ ἢ ΓΠΘΥ͂ 
δᾶνθ δχρϑῃάρα ἰῃηΐο πυπιθτοῦθ οὐ] οἰοἢ8 ἀραϊπϑὺ ἴ86 οάδτ ἀδίθ δοιητβοη]}γ 
δϑϑϑί σῃ θα ἴο ἴΠ6 ῬΟΟΚ οὗἨ Πδῃΐοὶ, δὰ ἀγρπτιθηΐδ ἴον [15 θοϊηρ σοπιροδθα ἴῃ ἴῃ 6 
Ἰαΐδθυ ὕπ|6 οὗἁὨ [16 Μδοοβῦθοϑ, οὐ δὖ ἰθαβῦ ΠΑΡ [86 ροτιοά οὗ Αμυοοδυθ᾽ ἀσδίμ. 
1 68.4}} ποῦ οχίγδοῦ [86 ψμοΐθ οὔ [818 δῃρὶθ δοοουῃὶ οὐ Αποομαβ, 88 1 18 
ὈΠΩΘΟΘΒΘΔΤΎῪ [ῸΣ ΤΥ ρΓΘϑΘηΐ ΡΌΓΡΟΒΘ. ζ 588]} τη σ ΙῪ Ὀτίηρ ᾿ηῦο ΠΟΙ ΡΑΙΞΟΏ 
ἴΠο86 ρδγίβ οὔ 10 ὙΠΟ βοῦν ἴὸ ἰἀθηθ νυ [86 ἰπαϊνί 8] ποτ ἀθβοσι δε, 
Δθουῦ τ Βοῖι ὩῸ ΟὔΘ ὁδῃ ἀουδῖὶ, νι [86 Οὴ6 Ἧ8Ο ἰ8 ταδᾶθ (86 οδ]θοῖ οὗ ξρ6- 
οἷα] γοίδγθῃσθ δῃὰ ποίϊοο, ἴῃ σμαρίθτβ Υἱ]. πα Ὑ1}}. 

Ἧ 6 Βανε αἰγοδὰγ βθϑὴ (ρ. 182 δῦουϑθ), (δδῖ ἴῃ οδδρ. 13. [ΠῈΣ 18 ΤΏΘΓΟΙΥ 8 
φεποτὶς ἀδβοσιρίοη οὗ [86 Ἰουτ ΒΒ ἀγπαβίγ. Βαὺ ἰῃΐο {μ]8, 88 888 δγοδαυ 
δ γοιιδυῖκθα, ἃ ΒιὨσΌΪΑΓ Οἰγουτηβίδηοα 19 ἰηἰτοάυσοά, ΥἱΖ. “ ΤΠ6Υ δἢ4}} ἴῃ- 
του ρ]ο πὴ [86 δορὰ οὗἁἨἬ τηϑῃ, Ὀπὺ {ΠΟῪ 81|8}} ποῖ οἴθᾶνθ οὔθ ἴἰο δῃοίδου, 
ΟΥ̓ΘῺ 88 ἸΤῸΏ ΠῖΧΟ8 ποὺ ἩΠῸ οἶδγ." [πὸ ΟἾδρ. ΧΙ. γὙὸ δγθ δχρ οἱ γ ἰδυρὰς 
συ μδῦ [86 τησδηΐϊηρ οὗ (818 18. [π νυ. 6, [86 τιϑυτίαρο οὗ Αποοδυβ ΤΏΘΟδ 
ψὶ0} Βοσϑηῖοθ, (86 ἀδυρηῦος οὗἩ Ῥιοίοαν ῬΒ]ΔἀοΙρῆα Κὶπρ οὐὗὁἨ Εγρὺ, 18 ἀ6- 
βου 6 ; 8ἃ τοδυσίϑρα οὗ τρθσὸ ΡΟΪΟΥ δηὰ ΚιησὶΥ ΘΒ ΟΔΏΘΥΥ, τ ΒΊΟΝ, 88. ΠΟΤῈ 
ἀοοϊαγοα, ἰυγποα οὐυὐ ὑδά ν ον ἴμοβα οοησογηῃθα ἴῃ [86 τηδίϊοσ. ὅ0 ἴῃ νυ. 17, 
πὸ αν δὴ δοοουῃὺ οὗ Απθοσοδυ8 [86 τοδί, δπὰ οὗ μἷ8 ρὶνιηρ μἷ8 ἀδυρΆΙΟΣ 
ΟἸεορδίγα, ἰο Ῥιοΐίθιηυ Ερίρθδπθβ [8 γουπρ Κίηρ οὗἨ Εργρῦ; ΒΟ τγ88 
'ἀομα ΘΘΕΓΕΙΥ [ῸΣ ΟΥΔΗῪ ΡΌΓΡΟΒΟΒ, ἰῃ οσάον [δὲ ΑπὔοοΒυβ, ἯΠῸ 88 δηπογοᾶ 
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ὉΥ [86 Βοπιδηδ, τιϊρθς Ὀγϑαὶς ἂρ ἴμ6 αἰΐδποο Ὀθένγσθθη Βοπθ δὰ Ἐργρί, ὮΥ 
Ὑπϊο Ωρ ἴδ Κίηρ Οὗ 86 ἰδιῦον σου ΣῪ ἰο δἰ9 βΒἰάο. ΤΏ6δ86 οἰχουπιδίδποοβ ποὶ 
ΟἿΪν οοπῆττῃ [80 ρϑεβαρὸ ἰπ 2: 48, θυὶ ἸΔΘΠΙΠῪ [16 ἀμ δ ἴῃ 11: ὅ---4δ, 6 
Ὀθαΐπρ (ἰδς βδὸ πὶϊα (μδὲ ἀοδοσίθοα ἴῃ 2: 40---48, 

ἴῃ 11:31 οομιθδ ἴῃ ἴπ9 [Π33, (μοίδίηρ σου Ἱά τόσο στδρῖο αν οματδοίθσίσθ 
δῆτα (μδῃ (δ ΐ8 ΔΡροΙ]δἰνθ), ποῖ 88 Βδυϊῃρ δὴν γίρλί ἴο ἴδο Κίηράομι οὗἩ βγτὶδ, 
αὶ 88 οὈἰδι πρὶ ἰδ ὉΥ δῖ8 ΜΠ] Πδιίοσίοβ ; δπὰ ἰῃ ἴ86 16 πυδῆπον 18 Βα ργο- 
ϑοηίοι ἰο 1.8, ἰῃ 8: 23, 26. Τῃ 11: 22, ποξ ΟΠΪΥ ΤΩΒῺΥ Οἴδοσα, δαὶ ουθῃ [86 
Ῥτίησα οὗὨἨ 86 οονθπδηὶ ((δ6 δὶρσὶ ῥγιοδί) 8 ἀοδίσογοά. ὙΥΣ ὑδ15 τησϑί Ὁ6 
σοϊηραγοά 7: 7, Βρθο δ} 7: 2δ. ἴθ 8:10, 11, 24, 3256. Ἰῃ 11: 80---38, 18 8 
δεοουπῖ οὗὨἨ ΑπΠοΟ 5 88 ροΟἰ υὐπρ [ἢ 9 Βαῃ ΠΥ δὖ Φοσυβδίθσ, δηὰ ἑδκίησ 
ΔΥΔΥ ἴΠ6 ἀΔ1}} 580. 668 ; δηὰ [818 18 ἴο Ὀ6 οομραγοά τὴ 7: 8, 2δ, δηὰ 8: 11, 
12, 234, 26. ἴῃ 11: 86, [π0 ἱτιρίουδ δηὰ ὈΪδϑρμϑιηους οοπάιοὶ οὗὁἨ Απίοοδα 
ὧδ ἀθβοσι θα, δηὰ δἷδὸ {86 ϑδυσοθδαία] ργοδοουϊίοι οὗἉ μἷ5 ργοίδῃο ἀθδίζτβ [ὉΣ ἃ 
Ὥπις : δηὰ 815 18 ἰο Ὀ6 οοιρατοὰ ψῖ} 7: 8, 11, 2δ, ἀπά 8: 11, 12, 234, 28. 
ἴῃ 11: 45, 80 δασέα ἀοου οὗ Απίόοομυδ 8 ργοδοηϊδὰ ἴο οὺσ νἱοντ ; δῃὰ Ὑ: 1} 
8815 πησδὲ Ὀ6 σοιηραγοὰ 7: 11, 236. δ: 256. 1δῃὶ ποῖ 80]6 ἴο Β66 ΠΒΟῊ ἃ β!δ 0} Ὁ 
οἵ ἀουδὲ οδῃ τϑαιδίη, 85 ἰὸ {86 ἰάθη γ οὗὨ [86 βδσῃθ ρϑσϑδοπδᾶρθ 'ῃ 8686 Ρ88- 
δδΆρ68. Ἰδὲ ΡῬΘΙΒΟΠΔΡΘ, ΤΠΟΓΘΟΥΟΥ, 18 ΟἸΘΑΙΥ Απὔοοδβ ΕΡ᾿ΡΏδΔΗ68. 
1 δυὸ σχοίγαϊποὰ δε μοσῖο οπι ᾿πἰγοἀυοίηρ Ὠδη. 9: 3ὅ----27. ἰηῖο [86 οοἴὰ» 

ῬΑΣΊΒΟΩ ΟΥ̓́ δἰ } , ῥϑδβαροδ στ ϑροοηῦ Απὥοοδυδ ΕΡΙΡΏδηθΒ, Ὀθοδυβα ἐμαὶ 
Ῥοτγίοη οὗὨ δοσ ρίΓΣΟ 18 Ὑ ΣῪ ὑτιοῖ δηὰ σοπιρτοβδοὰ, δηὰ ὙΣΠ8] ἃ νου ἀπ ουϊο 
026, 85 ἴδ0 ΔΙπηοδῖ ὁπ 1668 νι  οἰγ οὗὨ οσ᾽ ἀοϊδτὴθ ΡΟΣ 1ΐ δον. Βαϊ δῖ ΠοΘ ΤΥ 
ΟἾΤΏ τη 18 ΠΟΥ, ΚΪΥ δα δῆ γοδρϑοῦηρ [86 σβϑίογαὶ τηϑδηϊηρ οὗ [89 Ρ88- 
δᾶσο, 1 ἄθοπι ἰξ οχροαϊοπῦ 6 ΓΘ ἴο ἰῃἰγοάθοθ ἱΐ, δῃὰ 1 δὲ (16 σοδάθυ ἰὸ οοσ» 
Ῥαγο 1 σΑΥΟΩ ΠΥ τὰ ἴ86 ραδϑᾶροδ χοίοστοα ἴὸ ἰὼ ἴ86 ῥσγϑοθαϊηρ Ῥδσγαρτδρῆ. 
Α Πἴο τα] ὑγδηϑ᾽δίου ΣΌῺ8 ἴδὺθ : 

θαι. ἰχ. 25, “ Ματῖκ νοὶ! δηὰ πηδογβιδΔηὰ ; ἴγοπι [86 σοΐϊης ἔου οὗ 8 σοτητηδηὰ ἴὸ 
τοῦ] ΨΦογΏβδίοση, ὑπῖο δὴ Αποἰηϊοὰ ομα, 4 ῬτίΏςα, 8}8}} δ6 7 ΘοΚ8; δηὰ 62 ΘΟ ΚΒ 
88}8}} ἰδ Ὀ6 τϑῦμὶς, νεῖ Ὀτοδὰ δρϑοθθ δῃηὰ πϑῖτοὺν ἰἰπιῖῖ8, δηὰ ἴῃ ἰσου Ὀ]ο8. {1Π|68. 
(Υ. 96) Αμὰ δαἴον 62 προῖ8, δὴ Αποϊηϊοὰ ΟἿ6 5384}} ὈῈ ομὶ ΟΠ, δηὰ ἴΠοτὰ 5}}8}} Ὀ6 
ΟΠ ἴογ ἰξ [{Π6 Ρ6ΟΡ]6], δηὰ (δε οἰτν δὰ βαποίθΥΥ 83}18}} 186 ρεορὶθ οὗ ἃ ργίποο {μὲ 
Ὑ{ΠῚ σοῦ ἀρϑίτου ; ὃαϊ ἢἷθ οηὰ δ584}} 06 νεῖ ἢ 8 ΟΥ̓ΘΓΎ ΠΟΙ τς Βοοά, δηὰ ὑπο 186 
Θπα 5}18}} Ὀ6 ΜΑΣ, ἃ ἀθογορὰ τηθϑϑογο οὗ ἀδβοϊαιϊίοῦβ. (Υ. 27) Απὰ 6 5}}8}} ΗΥΤΩΪΥ 
οονθηϑηϊ Ὑ]Γ8 ΤΏΔΩΥ [ῸΓ ΟὯ6 γαῖ ; πὰ ἀυτίηρ Πα] οὗἩ [Π6 στοεὶς 80|.4}} ἢ6 ἐδῦδβο 106 
ἐδοτιῆςο δηὰ οδ]διίοη ἴο σθᾶ86; δηὰ 8 ὙΔΒΙΘΓ βῆ! Ὁ6 ΟΥ̓ ἃ ψἱηροά-ον] οἵ δροπηΐ- 
πδιϊοῦβ; πὶ ἀητὸ ἀσδιίγυςιίοη, ονθὴ ἰδαὶ Ὑςἢ 16 ἀξογοδά, 58}8}} ᾿π γα Ὀ6 8 Οὔΐροῦγ- 
ἱπῷ ὕροῦ Εἰπὶ τΠΟ ἰδ ἴο Ὀ6 ἀοδιγτογοά." 

Ηδτο ΠΟῪ ΔΙῸ 4}1 (86 Ιοδηρ ῬΡδυου] ΑΒ οὗὐἠ ΑΠΕΟΟΝιδ᾽ ἀοΐηρε. Ηδογθ ἰδ 
δὲ8. Αββδ]Σ ου Φογιβδίθμ δηὰ [86 ἴδιιρὶο; ἷ5 ῥσοίδηδίοῃ οὗ [886 βδῃοίυ τ : 
85 σδυδίηρ ἴμ6 ΟὈϊδίίοι δπα βδουῆσοθβ 0 ςθ886 [ὉΓ ἰγθθ δῃὰ 8 ΒΔΙΓ ὙΘ ΑΓΒ; 
διὰ παν 85 ἔδαγηὶ μὰ ποῦ ἴδ6 οἰοδο οὗ (μὲ8 ροσὶοά. Οὐ ΡΑΓΘ ΠΟῊ 
ἐμῖ9 ραδβϑαρο πὴ οἱ, 7: 8, 20, 2δ, 28. 8: 9---12, 28----95. 11: 21, 80---82, 86, 
41--4δ. 12: 7. Νοιδίηρ δαθιιβ (0 Ὁδ6 πιοῖῸ μΪδἴη, ἴδῃ ἰμδὺ (Π6 58π|0 ΡΘ 1" 
ΒΟΠΔρῸ 8 ἀοδβοτι δε ἴῃ 8|}. βϑρϑοίδιν ἀοθβ ἴθ ρασγίουϊδν ποϊδίίοη οὗ [δ9 
ἴδ το δηά ἃ ΒΑ]} γϑδῦβ ἀυσγίηρ ΒΟ Απιοοδὰδ γὴ}}} σϑιιδο ἐμ ἴθι ρίθ- ΘΟ υν 100 
ἴο σ6886, δηὰ οὗ [89 Ξρϑϑὰν δηὰ τϑσυῖ]ο ἀθϑδαῖδ οὗ [86 ἰγγδηὶ (μδὺ π|ι}} θπδῦθ, 
ἀοδηϊνοΥ τλδτῖς βδιθηοβδ Οὗ ρουβοπδρθο διὰ ἀδδβοσι ρίώοη ἴῃ 41} 186 
ἴο ψΒΙΘΝῚ Βδνθ ᾿υδὺ τοίοστοα, [1 (δὨὸ τοδθσ 11} οδυβ Ὁ} τοῦδ [686 ἴδοίδ, 
ἐξ τῖ}} διὰ μὲπλ τυσοῖ ἴῃ ἀοοἰάϊηρ [δ6 αυοδοῃ, τβοῖδβοΣ [86 οπιαη ῬΟΥ͂ΤΟΣ ἰδ 
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δὲ 411 εοποοσδὰ ὙῊΒ ΔῺΥ οΟὗἩἨ [656 Ῥγορθοΐθβ, χορ πρ [80 τοῦθ οδδαδὶ 
Δὶυπίου ἴο 1 ἱπ 11: 80, το δρθαῖ οἵ “ἴδε βιιῖρ8 οἵ Ομ πὶ ἢ 825 οουηβ 
ἴ[ο Ἐργρῖ, δηὰ δγγοβηρ [89 ὑτόρτοβα οὗ Απύοομυβ ἴῃ (μδὺ ἙΟΌΠΙΣΥ ; δηὰ 
αἷβο ἴδ ἐπι} }16ἀ ᾿μ οΥἤθγθηοο οὔτ Βοιαδδδ ἢ Ἀπ ἢ υ8 Μαρτῦε, 88 δἰδιθὰ 
ἦδ 11: 28. Βαϊ οὗἁ ἐδ, τιοσὰ 'π (δ6 δοαυοὶ. 

Ηδνίηρ ρίνθη δυσὶ 8 ἀοίδι]οὰ δηὰ σοπιρδγαίνυο ΥἹοῪ οὗ ἰμ6 ἀϊδοτοηί ὑτὸ- 
ΡῬΒθοῖοδ οὗ ᾿ϑβ:ὶοὶ σοδρϑοῦπρ [6 ἔουγιδ ἀγηαδίυ, Ὁ Το δ1 8 ΟἿΪΥ [0 τιδῖκο ἃ 
ἔϑυν γειρασίκ οὗ ἃ ἴΏΟΤΘ σοπεγαὶ Ὀϑδείηρ, ἩδΣΟΝ ΤΩΔῪ ΒαΙρ ὕ8 [0 τηδῖκο οἂϊ ἃ 
δι; δίδοι ΟΣ ροηοσαὶ οομοϊυδίοῃ. 

(1) Ιὸ ἴ6 ονιάθπὲ ἔγοια οὐθῆ 8 ΘΌΤΘΟΣΥ σοδαϊηρ οὗ ἴμοδο ργοαϊοῦομβ, ᾿μδὲ 
[86 ἀγπδϑῦθ Ὁ] ον ἐδ ΟΣ ἰπ διιοεϑοίοη, δὰ ΟΘΟΌΡΥ ἰπ [Π0 ταδῖη [86 
ΒΑΙῺΘ ΘΟΠΏΣΓΙΘΒ. ΟἿΘ Κ.ΙΟῊΒ ὉΡ ὙΠΘῺ ΔΠΟΙΔΟΣ ὈΘΟΟΙΩΘΒ Οχιηρτιε᾽ θά, οὗ 
(ἴὰ οἴδοσῦ πόοσὰ8) ὈΥ ἀοδίσογίηρ ἴδ6 ἤογθοσ. Ὑδὺδ ἰδ. Μοαο-Ροσείδῃ δ80- 
εοοὰς [86 Βανγίοπίδη ; δαὰ Αἰοχαπάοθτ᾽ β ἀομιληπῖοι Οὐ τ ὭΣΤΟΝΒ ἴπθ Ἀ[θάο» 
Ῥογεΐδη, διὰ βίδηβ Ἂρ ἴῃ 15 ρἶδοθ. Απὰ ἰπ |ἰκὸ πρδηηοῦ, 10 16 Ὁ {86 ἀθ- 
διἰγτυοῦου οὗ ΑἸοχδη θυ ἀοιτηϊπίοι, [μὲ {86 ΤΟΥ ΑΥ̓ΠΑΔΕΥ οοτηθϑ ἱπίο ὈΘΙΏ. 
ἴῃ 189 Ἰαϑὺ 6886, [86 δοραγαϊοῃ Ὀεΐνψϑοη ΑἸοχδηάου β ὙΠ δίῪ δηὰ ἰδαΐ τ ΒΒ 
ἔο ον, 18 88 ΒΙΓΟΏΡῚΥ τρλυΚοα δ ἴ[Π 6 βορδγϑίοῃ οὗ δὴγ οὗ ἰμὸ ἴδγθθ ΤΌΣΤΩΟΣ 
ἔγοτα Θδο} ΟἾΒΟΡ ; 566 7: 7, 238. 8: 8, 22, δηὰ ραγὔουϊαι 11: 4, ΒΘ ϑΘΟΙΒ6 
ἔαὶνϊγ ἴἢὸ δαιτὶ οὔ πο οἴδον οχρὶ βηδίϊου. 

(2) Το ἱπίοσρτοῖ ἴμ6 Ἰουσίὰ Ὀδδϑὶ (7: 7, 28), δηὰ (δο ἰοχϑ διὰ ἔδοϊ οὔ (δ6 
ςοἴοδδβαὶ ἱπιάσο (2: 40 8604.), 88 βυτῃθο]ο οὗὨἩ (6 Ποπιαη ϑιαρῖτθ, ϑϑθῖηδ 0 ὍΘ 
δὼ οχοροίϊοδὶ ἱπροδβὶ Ὁ} γ. ὙΠαὶ (86 ἐουχίδ Ὀθαδὶ δ αέυεγδα ἴγοπι ἰδ 
Ὧδγθθ ΟἴΠΘΓΒ, 18 ΘΧρ ἸΟῪ δδιἃ ἴῃ 7: 7, 38. Ὑδὸ ἔδοῦ (δδὶ [86 ἐθατῖιι Ὀθοδὶ 
ΔΒ 8 ἸὩΟΠΒΌΔΥ ὙΠ βουΐϊ ἃ πδηγ6, ἰ. 6. δὰ πο Ρδγδ οἱ ἴὼ 6 8ῃ1π)8] νου], ἰῃ- 
ἀϊοαῖθα ἐπ τυϊχοα δῇ ἱποοηστύου οοπαϊοι οὗἨ ἴδ ἔουτί ἀγτιδδίγ. ὍΤμ6 
ΒΥΤΔΌΟΪ οὗ 1ἴ ἴῃ 2: 40 δ6α. ἰῃ [86 πυϊχίαγο οὗἉ [Π 6 'Σὸπ δηᾶ ἴδ οἶδυ, 15 δὴ ἱπᾶϊοδ- 
ἴοι οὗἉ ἴδ δᾶπιθ παίμσθ. Τθθη ἰζ '8 ΟΧρΡ ΠΟΙ ΠΥ ἀθοϊαγθα ἴῃ 8: 8, [μδι {86 ἔσο Σ 
ὩΟΙΔΌΪΘ ΒΟΓΏΒ, τὶ ἢ οδίηθ ὉΡ ἴπ ἴδ τοοῦλ οὗ [86 ᾳατοδῦ Βοσῃ (ΑἸοχδηάθυ), 
ΒΥ ΤΩ ὉΟ]1ΖΘ ὑπὸ ἔουν Κίηράομηθ “ ἰονγασὰβ (86 [0 πίη οὐ βϑανϑῃ," Ὑῖο 8 
Κιηράοηηβ ΒΡΥΔΏΩ ὉΡ 88 α δυσοσοϑϑίοη ᾳ δε (λίγα ἀγπαδίψ. Ἰῃὰ 8: 22 κἱ 18 6Χ- 
ῬΙΙΟΙΕΥ δἰαύθα, ὑμαῦ {8686 ὍυΓ ΠογὴβΒ ἀοσπῃοίο ἔουσ Κιηράομπιδ, ιολίοὐ δίαπα ὡρ 
ουἱΐ 77 ἰλ6 παίϊοπ οΥ ρεορίε σο ρογοσποὰ (86 ργϑοθαϊηρ ἀγπδβίῃ, 1. 6. ἴτγοια 
(86 Ογεοίαη πδίοῃ. ΤΏΘβο ζοιγ λόγηϑ, ἀθηοῦηρ ἴΔ6 ρδυυ οι οἵ ἴπ6 ἔουστὰ 
ἀΥὨμδβΥ, ἃσο αυἱΐθ ἀἰ βεγθηϊ ἴῃ {86 ]γ βἰρηϊ βοδίίοη ἔγοια (Π6 ἐεπ λογης ἴῃ Τ: 7, 
20, 24. ἴῃ {86 ᾿Ἰδίίθυ οδ86, 8 βυσοββδίοι οὗ Κίηρθ ἰ6 ἀθῃοίδα ἴῃ ἐμαὶ Ὀσδηοὶ 
οὗ 186 ἴουγῦδ ἀγμδβῦυ, τβῖο “ ἀθνουγβ [86 σμοῖο Ἰδηὰ [οὔ δυάθα], διὰ 
ἴτοδὰβ ἄόνῃ, δηὰ ὈγθαΪκΒ 'ῃ ρίθο 68. [Ι͂π πῶδδῖ βθῃ86, ΠΟΥ, ὁδῃ ἴδ6 
ἀοπιϊπίοη ὃς βαὶὰ ἴο διισοδεά {μϑὺ οὗ ΑἸοχαπᾶθν ὃ Μδην γϑδσθ δέος Ηἰθ ἀθδίδ, 
Βοπιθ νγὰϑ ποθ. ΚΠΟΥΤῃ ὯΟΣ δαγοα 'ἰη (6 Εδεὶ ; δῃὰ οογίδιὩ]}γ ἰδ δὰ 5ὸ 
ΘΟΒΟΘΓῚ ὙΠ Ὀγθαϊκίηρ ἴῃ ρίθοθβ [86 Ηθῦγον ρϑορῖὶθ. Αμὰ {ἴ (δ6 ἀπ θῆου 
ἴῃ γεβρθοῖ ἴο ἱπηπιοάϊδίο δωσοεϑϑίοη οσου]ὰ Ὀ6 ἀἱδροδοὰ οὗ, ἰὼ τ βδὶ ϑοῆϑα οδὰ ἰΐ 
Ὀ06 8814, ὑμαὺ (16 Ποπιαη ἀοπιϊηίου ϑρτυηρ ἔγοια 86 παὔομ ἔδδὶ συϊοὰ [86 
ὐἰτὰ ἀγπαϑίγ, 8: 22 ὃ 

Βαϊ Ὀοδιάθ8 (μῖ8, ἴπ6 Βοπιδῃ Θμαρῖτθ, Ἀπ} βοῖιθ ἔθ δον ἴ8ο 17)λ κιηρ- 
ἄτι νγὰϑ ἱπιγοάπερα, πϑνον οονοσθὰ θυθῆ ΔΗΥ͂ ρογίίου οἵ 86 ρστουπὰ ἰπ- 
οἸαάδοά ἴῃ (86 ἀοπιδίῃ οὗὨ [86 ἴλγθθ ργϑοοάϊηρ ἀγπμδβθθ. [{ 1168 ου ἴ86 ἴ806 
οὗ ἴτἴ89 ψ80]6 τοργοβοηίδίοῃ, ὑμδὺ (86 δυσοθδδῖυθ ΟΠ ΔΓΟ 168 ΟΟΟΏΡΥ ἴὰ [ὴ6 
τοϑὶῃ ἴ86 5816 ΘΟΥΠΙΣΙΘΒ, 88 1 δανο δἰγοϑδαν ᾿δὰ οοοδδίοῃ ἰὸ ίαίβθδ.0 Βαυὶ {ἴ 
46 ονπαη οεαρῖτο Ὀ6 [δ6 ἔουσίδ, (5 ροΐῃν πλαδὲ Ὀ6 ρήνϑῃ ὑρ ; ἕος Βοζῃοθ, 
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δὲ το μοῖραι οὐἁ ΒΟΥ στον, ὩΘΥΟΣ δἰγοίοϑὰ Ὀογοηὰ [86 ἘΠΙΡὨγαΐθβ, 80 88 ἴὸ 
Βανθ δηυἝδῖηρ ΤΠΟΓΘ ἴδ ἃ ΠΊΘΓΘΙΥ ὑδπιρΟΓΆΓΎ δι τα ΠΑ ΥῪ οοουρδίίου οὗ 
ΒΟΏΣΘ ὈΓΟΥ͂ΪΠΟΘΒ; δηαὰ ἤτοι 686 [ΠΟΥ ΓΘ δοοη ἀγίνθη ὉΥ ἴπθ Ῥαγίβ Ἴδη. 
Μυς ἢ 688 τγδδ Βοῦιθ ΘΟποογπθα ΜΠ ΟΥΒῃϊηρσ (86 96 18, δ (86 ΘΑΥΥ ροτοᾶ 
1 ηυσδἔοη. 
6 ἐπεριεάταίε δυσοεδείοπ οὗ [86 7ουγίλ οτρῖγο τὶς ἢ δτοδα ουϊ οὗ ἴμ6 γυΐῃ8 

οὔ Αἰοχδηάογβ; ἰδ9 ,οωγ στοαὶ ἀἰνίβίοηβ οὐὁἁἨ 86 ουτίϊ ἀγπαϑίγ ; (86 ἴδῃ 
Ἰκῖρ (μδὺ δργϑηρ ὉΡ ἰῇ ὁη6 οὗἁἨἉΪδ6 θυ ἀἰνίδίοπο; δηὰ [86 ἀἰδεγεπὶ σουιπίγὶδδ 
οοσυρίοα ὈΥ ἴδ6 Ποπιδῃβ; δῖο ὑποαυϊνοοδὶ δηἀ ὑπ ΔΗΒΎΘΥΔΌΪΕ Δγρυμιθη δ 
δραϊηπεῖ Δρρὶ γίηρ ἰμ6 ἔουτί ἀγμαδβὶν ἢ δοπια. 

Βαιὶ (δόσὸ ἰβ δποῖδμο ὑγοοῖ, ἢ ροββὶ Ὁ]6 81}}} πῖοσο ἀβεϊδβῖνθ. ΤΆ 15, [πὲ 81} 
ἴδ6 ῥτορίιθοίο8β οὗἨ Π.δῃ 16] δῦγοθ 'ἴῃ δϑβουίηρ, ἰμδῖ Απύοοδαθ ΕΡΊΡ δῆ 68, [86 
ΣΤ139, ΒΡΥΔΩρ ἔτουι [86 Ὀοβοπὶ οὗ ἴδ6 γουγίλ ἀγηδϑίγ. ΤΠ ἴῃ 7: 7, 8, ἔτουι 
ϑεηοη ἰ6 ἴδ ΒΟΣΠ8 οὗἉ [86 ἐὈαΥΓ ἀΥ̓ΠΑΘΙΥ Βρυῖηρβ ὕρ [86 ἐδ λογη, Ἡ]οἢ 
Ῥίυςϊκε ὕρ (δ γθ9 οὗἉ [Π6 οἴμογβ. ΤῊϊπ ἰ8 γοδεϑογίδα ἴῃ 7:24. Αγδίῃ, ἴῃ 8: 8, 9, 
οὔ οἵ οὔθ οὗ [Π6 ὉΌΓ ΒΟΓΏ59 οὗἉ [86 ἰουγἢ ἀγπαδίυ, ϑρυῖπρβ ὉΡ [86 {ἐδ λοτη, 
ὙΠ ἢ τᾶχο8 στοδῖ, δηὰ 88541}8 [π6 ἰϑιηρὶα δπὰ ρϑορὶβ οἵὗὨἩ Οοά. [ἢ 11: 21, 
Απεϊοοδυδ 8 τοργοβθηϊθὰ 88 [ἢ ϑυοσαβϑου οὐ ϑοϊϑυσυβ ῬμΠ]οραδίοσ, δπὰ οἵ 
ΘΟουγθῸ 85 Ὀδἰοηρίηρ ἴο (86 ϑψγίαπ ρατῦ οὗἁἨ 6 Ἰουτγίδ ἀγηδθίγ. ὙΠοΒο (δοῖδ 
δεοῖα ἴοο ρῥἰδίη ἴ0 δά πὶ οὐ δγ ἀουδί, Βιιῖ 1 Απιοσοδδ δρτίηρβ ἔγομι ἃ ροσ- 
οι οἵ [9 7ουγίὦὰ ἀγηδδίγ, (το 18 ουδὲ), [Β6 ον οου]ὰ [Π6 ἐουσῖ ἀγ- 
ὨδδΥ ὕὸ Ποπιαη ἢ Απὥοοδυβ νγ85 ἢ Βοπιδβη. 

(8) ΑἸεδουρὰ (86 {ππηρβ δίγθδαυ εἰδίθαὰ βϑοῃ ἰὸ ἀθοϊάβ 86 αυοδίοι 
δραϊηδὶ ἤοπιε, Ὀογοηᾶὰ 411] γοδβοῦδῦΐο ἀουδί, γοῦ [ΔΓ ἰβ δῃοῖδοσ οἰγουμι» 
εἰδποο, Ὑυδις ἢ 18, "ἢ ῬΟΒΒ᾽ ὉΪ6, 8.11} το ἀδοϊδῖνθ. ΤὨΪβ '8, (πδὺ [Π6 σοταηπιθῃοθ- 
τοθοῖ οὔἴδ6 Αὴλ ον Μεεειαπὶς Κἰπσάοπι ἴαῖκοδ ρῖαοθ ΟἿΪΥ στ βθ ἴΠ066 00} 
ἀγηδειῖθϑ δῖὸ Ὀγοκϑῃ ὉΡ δπὰ βυυνογτιθὰ. ΤΉ ἴ6 ὀχρί οὶ ἴῃ 2: 44, 45; ἴῃ 7: 
11--14, 26, 27: δπὰ [ἴ δϑϑιῃβ ἴο ὃ ἱπιρ] θὰ ἴῃ 12: 1---ὃ. “ Α]] τοβὸ Κίηρ- 
ἀοπιβ᾽ (23: 44) τὸ ἰο Ὀ6 σοῃδαπιθά, δηἀ Ὀγοΐζθα ἰπ ρίθοθβ," βοὴ (86 ΠΟῪ 
Κιησάοιι βῃαὶϊ αὐίϑϑθ. “ὙΒοῖγ ἀοην ηΐοη ἰδ ἰκθη δ" (7: 11, 12), δεΐοτ ἴμ9 
βου οἵ Μδῃ δηΐδυβ Ὡροῖ ἢ 18 ἀοπιϊηίοη, (7: 18, 14); διὰ [86 βδῖηβ ἰδ βαϊὰ ἴῃ 
γε. 26,27. ΤῊ '5 ἃ εἰγουτηδίδηςθ ἴοο ἀδοϊϑῖνθ ἴο δάπιϊὶ οὐ ΔΏΥ δρρϑδὶ. Ὅπ- 
1685 [860 ἴδ6 Βοπιδὴ ἀγημδϑὶυ νγὰδ ἀοδβίτογοα Ὀοίογο 86 οοπιίηρ οὗ ΟἸτιβῖ, 
ἐδὸ ἰουτιδ ἀγπδδῖυ τὰ ποὶ Βοζηδῃ. 

Ι ςδῃ 806 πὸ ροοὰ γϑϑβοὴ Ὦθσο, [0 ΒρΡΡ6Α] ἰο «πέϊολτγίδί, δὰ ἰο (0 Ῥορδ6, 
88 Ὀοΐηρ δυτηροϊ ζοὰ Ὀγ ἴμ6 )ουγίλ Ὀοδδδῖ, Α1] ἰδ6 οἴδον Ὀθαβὶδ ἃγ6 δύῃ 8 
οἵ εἰσὶ! ροποτα, οὗ δοῖΐιδὶ τποπδτο βίοδὶ ρονοσητηθηίβ. [{ ἰ5 ουἱϊ οὗ αυοδίίοι, 
ἰδοῦ, ον ὕ8, τῖτι ργοργί ον ἴο τοραγὰ [16 ἰουτίδ Ὀοδδῦ 88 ἃ ΓΟρΡυΘΘΘ: ΔΕΥΘ ΟΣ 
δγταῦο] οὗ δ τῆογο γε ἐσίουιδ ἀαροβίαδῳ ἴγοτα ΟἸ τ δύ δ γ, δα [ΒΘ ἢ τλθῖκθ, 68 τὸ 
τουδὶ, Απύοοδαδ [0 δρσείηρ ουὖῖ οὗ ἰδ. ὙὍΒο αἰνοεγοίῳ οΥ͂ [89 (ουτί Ὀδδδῖ, 
(ροίκθη οὔ ἴῃ 7: 7, 19, 24), 18 ποὶ οὗ δυο ἃ παίιτοθ, Ὀαὺῦ ἰῦ Θοπδίϑίβ 1 ἰδ ρ6- 
οΌΪ τ Οδιδοίοσ, ἴῃ ἰδ ἀοϑίσιοῶνο ἱπῆσθησθ ὑροὺ ἴδ ον 8} ἡδοη, ᾿ῃ 118 
πησδυδὶ οτΌ ] 68, δηὰ ἴῃ 15 Ὀἰδερβομιῖθβ. Απὰ βἴποθ ἴμο [16 Βοση δ ἢ 
ναχοά ρστοδί, [6 ὈΪΑΘΡΒΘπΙΟΥ, [86 Ὀτοΐδηον οὗὨ {86 ὑθηιρῖ9 δηὰ [80 αἰΐδγ, [86 
Ῥοτβοοῦϊον οὗὨἨ ἴπ6 ΒΟΪΥ ρθορίθ, πισοὶ Ὀ6 ἀοδίτογοα δεΐογε ἰδ βοῃ οὔ Μβδῃ 
δοιηαθῃοοδ δὲ8 τοῖρη, ᾿ε του ]Ἱὰ δϑθαι ἴο Ὀ6 οἶθασ, {μδὲ Ὠοῖ το. Απεολγίδέ ΠΟΥ 
86 Ῥορε ἷδβ γοργοβοηΐρα ὮὉΥ ἴδο 0} 6 Βοστι. -Αἱ 81} ουθῃΐδβ, ῃϑ μον οὗ (μι 80 
ἰδδί παπιϑὰ βρυῖῃρβ ἔγουι (86 ϑυσοθβϑδίοῃ οὗ (86 ἴϑῃ ϑυσυίδῃ Κίηρβ ; δῃὰ γοὺ 
Αποοδυδ ταυεὶ δηὰ αἰὰ ρῥτοοθοὰ ἔτομι ἤθει. 

1μδὲ τὶθ ποῦ Ὀ6 υπαοτείοοά 86 ἀϑογίηρ ὑμδὲ (δ Ν. Τοοῖ. τσὶ οσβ Βα γΘ, ἰὼ ἃ 
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γδιίοιν οὗ ο8868, Δ] θὰ (Π6 ἰδηφύδρο οἵ Ὀδαΐθὶ ((ῸΣ δυθβίδῃοθ) ἴο ἴ86 ἀ6- 
δβοσϊ ρου οὗ ροσβοῃβ, οὐ ἰβίηρβ, Οὐ ουθηΐβ, ψθῖο ἢ Ὀοϊοηρ ἰο ἴμ6 ΟἸτιεδη ΘΓ. 
ὝΈθῃ οὖσ ϑανίουν (Μαϊι. 24: 15. Μαῦὶς 18: 14) ἀθϑοσιθεβ ἴμ6 ἱπνδάϊῃρ Βο- 
ἴδῃ ροΟνγοσ, ὈΥ [6 υ80 οὗ ἰδηρααρο Ὀογτοσοα ἔγοσι [1161 Β ἀθβοσι ρος οὗ 189 
ἀοβοϊδίάοῃβ οοοδβίοποα ὈΥ ἰλέ αδοπιϊπαίϊοη, 97 ἀεβοἰαίϊοη, (ρτοΌΔΌΪγ Ὠδῃ. 9: 26, 
7, ῬοκβὶὈΪγ 11:81. 12:11), 10 6 ῥ]δίη [αἱ ΒΘ Θοτραγθα [16 Θοῃδθαῦθηςοδβ Οὔ δ 9 
Βοπιδη ἱπυδβίοη, ὙἰὮ ἰμοδα τ ΒΙ ἢ ΠΟ] ον α [86 ᾿ηνδαίου οἶδυάοδ Ὁ Απὔοςδυ. 
1 οδὴ δβδυὰϊγ γοίγαϊῃ ἔσοτλ δαργθββὶῃρ ΓῪ ϑυγρτίβα, βόσονοσ, ἰο μὰ (δαὶ 
Ἡδηρβίθηοτς δὰ Ἡβνθγηϊοκ, 80 πιδῖκο ἴμ6 Ποπαπ ῬΟνΤΟΡ ἰο Ὀ6 [86 ἡουγίλ 
ἀγηδϑίγ, βου ἀρρθὰὶ στ δι ἢ Θητἶγα οομἤάσθηοθ ἰο Μαίς, 21: 16. Μασὶς 13: 
14 (Θθβθη. 8}}}7 ομ6 διὰ {Π6 βδ:26), 88 ῥγοοῦ δαὶ (89 ἀρείσυοῦῶνο ἤἄοιπαη 
ῬΟΥΘΣ γ͵88 ρἰδίἷγ ργεαϊοίθα ὉΥ 1 απῖ6]. ὙΤΈΘΥ ἀσρυθ ἴδ6 ροϊμὶ τι} στοδὲ 
ΟΔΙΩΟδίηθββ; ὑαὺ 80 [ἌΓ 88 1 οδῃ δ66, ὩΡΟῺ ὙΘΙῪ Ἰηδυβιοϊοηΐ δηὰ ὑπερ ϑλο" 
ΤΟΥΥ τουμπᾶθ. Ηδηρβίθηογς; Εἰ τηδο ἢ σοηΐοβδθ8 (Αὐἰμοιὶ. 266), (δὶ ““ ὁχ- 
οορηρ Πδῃ. 9: 25---27, πὸ οἵαν ρμασί οὔ 86 ὈοοΟΚ ἀοθβ ουθ ΔΡΡΘΓΘΒΩΏΥ 
τοϊαϊα ἴο ἴ86 ἀδειγυοοη οὗ [μ6 9618} δίαῖο ὉγΥ ἴδο Βοτωδηβ." Βαϊ ἴἰο ἔοσ- 
ΟἿ εἶδ ροβίοι, ὑμδὶ 1.6. 9: 25---27 ΔΡΡΙ165 ἰο [89 Βοχηδηβ, ΒΘ ἀρρ6815 ἴο 
Φοθορδυδ, τὸ (Απῦᾳ. ΣΧ. 11. 7) βαγ8: “" ϑῃϊθὶ δἷδο στοῖβ τεβρθοδηρ [86 
ξονοσητσαθηΐ οὗἉ [86 Βοιμδηβ, απὰ (δδὲ ἀδβοϊδιοηβ βιου]ὰ ὃ6 ταδᾶθ Ὁγ {δθπι," 
Φορορδὺδ ἀοθδ ἰῃηἀθοα βδῪ 1Π]18: Ὀὰ ἮΘ ΒΒ 1 ΔΊΟΥ ΠΥ ἀθίδι]ηρς [6 ᾿το- 

ΠΡιοοῖοα οὗ Πδηϊοὶ ἴῃ οἷ. νὴ, ΒΡΘΟΙΔΙΪΥ (δαὶ οοποθσηΐηρ “18 ᾿ἰ16 Βοτα, 
ὙΠΟ 86 Δ]16χ68 τἂῶδ {{4]}6ὰ ἴῃ Αποομυβ, Νον ἱμδῖ 6 Ὀοϊϊονοὰ Ὀδηϊοὶ 
ἴο ἰδνὸ ρῥγϑαϊοίθα, ἰῃ .ἷβ Ὀοοῖκς, [80 ἱηναδίου οὗἩ δυάοα ὉΥ (δ Βοχμδαβ, [6 
4υϊῦθ ἃ Ῥοββιἷ6 {πη ρ; ῬΟΣΒΔΡΒ ἃ ΡΓΟΌΔΌΪΘ πο; Ὀὰΐ ἴο τὰ οὐ τϊπάὰ, δὶ5 
δἰηρὶο βιιοσὶ βϑηΐθῃος σοδρθοπρ [80 Βοιιδὴβ ὙΘΔΓΒ ἰμ6 αβροϑοῖ οὗἨ βδοπιθ- 
Δδΐηρσ ΘΟΏΡ  ἐπιθη ΑΓ ἴο ἴμοπι, πὰ δροϊοροῦις ἴον ἔθη, ““ δὲ ἴον δὰ 
ἄοῃοε γ2ὦὸὰϑ ἃ ποίβϑ}]6 (δἰηρ ; δῃηὰ 8δβ {86 δὰ οὐἱὺ {1816 ὰ ψθδὲ δὰ 
Ἰοὴς Ὀοίοσο Ῥδθϑῃ ρῥγοαϊοίβα, μὸν οουἹὰ ποὺ ἐμοσοίοτο Ὀὸ Ὀϊδιηϑὰ." Β9 
(18 ΒΟΎΘΥΘΥ 88 ἰὸ ΙΔ , 1 ἀθροπὰβ πιϑγοὶνγ οὐ ἴΠ6 οχοροδὶβ οὐ 4080" 
Ρδυδ. Νον ἀο τὸ Κπον ἐμαὶ (80 060 0}8 ἴῃ βθῃοσαὶ ψοσο οὗ (6 βϑζῃθ 
ορἰπίου. Βυῦ ὙΒΘΙΒΟΣ ΠΟΥ ἯΘΣΘ ΟΥ ποῖ, ἀοθ8 ποὶ δοί(19 (89 χαθδίΐου Ὀ6» 
ἔογο υ8. Ηθηρβίθηροσω, ΗδνθγΏοΚ, δὰ βοῦλθ οἴδοσθ, 1πϑιδῦ 1ηδὲ ἴ[86 88- 
νου πογὰβ ἰῃ Μαῖίι. 24: 1ὅ, ΥἱΖ. ““ ϑροΐίζθῃ οὗ Ὁγ 8810] [86 ῥσορδοῖ," (8 
Μαγκ 18: 14 1}}8 οἶδιιβθ 18 ΠΟῪ σοὐδοίβα Ὀγ σϑοθηΐ οι ἐοΐβη, δῃ ἃ τρια δὲ 
ῬΓΟΌΔΟΪΥ δρυχίουβ ὉΥ Ηδμῃ.), πϑοθδϑασ  ἸΡῚΥ δὴ ΘΧΡΓΟΒ8 διὰ ἀϊτοςῖ ῥτὸ- 
ἀϊοϊίου, οὐ [16 ρατί οὗὨ Πδηϊοὶ, οὗ [86 ἀεδιγυοδου οὗὨ Φοχιιβδίθσω ὈὉγ ἴδ Βο- 
ΙΔ 8. [δ οδηποῦ ἔδοὶ ἴΠ6 ἴοσοο οὗ {818 ρρϑαδὶ ; δ ᾿ϑϑδί 1 ἃσῃ ὈΥ̓͂ ΠῸ πιθδῃ8δ 
Ῥοτβυδαρα {δι ᾽ζ ἰ8 ΘΟμν ποθ. Μδηγ δῖ (86 Δρρθαΐδ ἱῃ ἰμ6 Ν. Ταεϑί. ἰο 
Ῥδβϑαροθ ἴῃ. (86 ΟΪά, τὶ δὴ ἐπληρώθη διίδομοα ἴο ἔμθτι (π Ι ΟΝ τηαῖκον 
Ὄλχοτα Ἰοοῖς ᾿Κὸ ἀρρϑδὶ ἴο »γορλεον), [μδΐ δγϑ ποῖ ὈΥ ΒΩΥ τωθδὴδ ἰο ὃὉθ ρἰδοοὰ 
οὗ ἰδ Ἰ1ϑὺ οὗ ἀϊγτοοῖ δὰ Ῥγοροσ ργβάϊοομβ. ΕΓ ὀχϑιηρὶθ ; πο βιρμὶ οὗ Φ0- 
φορὰ 1 ΜΆΑΓΣΥ δηά (δ ᾿ηΐβηϊ Φοϑυβ ἴο Εργρῦ, δηὰ (πον σϑίυσῃ ἤτοι ἰδδὲ 
δουπίτγ, 18 δδιὰ (Μαῖι, 2: 16) ἴο Βανὸ ἴβκϑῃ ρΐδοθ, [μδὺ “τπμδὺ νὰ βροίζοῃ 
οὔ τ18}Ὸ [οτὰ Ὀγ ἰδὸ τοου τὰ οὗ δἷδ ρσορδμοῖ πιίσλί δὲ ,ωϊπιιοα." Ὑ͵Δδὶ ἰμδθὰ ἀϊά 
[δ ῥτορμϑὲ βαᾶυ, δῖον 6 Δ πε 3 Ηρ Ἰπογοὶν πιδὰθ ἃ ἀθοϊδσαίίοῃ ---- ὃ 
αἰγαρὶθ οαἰθροτγίοδὶ ἀθοϊαγαίοη -- οὗ 8 δἰούοσίοδὶ 7αοἱ, 88 [Ὁ] : “  Βϑῃ 18 - 
ΤΟ] ἨΔ8 8 ΟἾ]ἃ 1 Ἰονϑα δἴπι, δηα οἰ θα τὰ δου ουΐ οὗ Εψγρὶ," Ηοκ. 11: 1. 
Ἦδοτο ἰδ πο ρυδαϊοίϊοη, Ὀὰΐ ΠΑΘΡΘΙΥ ἃ δἰπιρὶθ δυθγιηθηῦ οὗ οδϑγίαΐῃ ὅδοίδ ἐπ (Ὁ 
ΤΏΘΙ μηθβ. Ὁ Βαὺ 18 89 “υἰπίπιοι ἴμ6ὰ 2 Ιἱ 18, ἐδδὲ σ᾿ βδὶ μβαρρϑηδὰ ἴῃ δα- 
οἰθπῦ ἢ πλ68, ἴῃ τοϑρθοῦ Ὁ 8 δέου ἯΒῸ ἯΟ͵Θ σϑοκοῃθα δα ἰδ ομιάσοι οἵ 
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Θοά, ποὰ ποῦν Ὀθθη τοροδίθα ἴῃ ἃ ρον δηὰ τροτο δἰ μηαίβοδηξ βοηθθ. ΤῊΘ 
ϑοη ὁ Οοά, ἴῃ [86 πιοβὲ θυ πθηῦ ΒΘΏ86, Ἧγ88 0816 ἃ ἔγοπη οχΐο ἱπ Ἐργρὲ 
Ὀδεῖὶκ ἴο [δ6 Ῥτοπιϊδοὰ Ἰαπὰ. ΤῊ 6 ἃ πλήρωσις ραν ἐχοείϊεφηςσε. ΤΉ Ιἰἶκα ἴὸ 
τδῖα οοοῦγβ ἀρδίῃ, δ Σ 8 β' προ ἱπύθυνθηΐηρ νου. ΤῊ Ενδηρο δὶ (Μ δὶ, 3: 
16) τοϊδιϑα [6 δἰδυρῆίον οὗ 186 ἱπίδπίβ Ὁ Ηογοὰ δὲ Βοιβθμθη. ΗὸἊ {68 
βυ Οἱ ὨΒ ἃ ΥΘΠΔΥΚ, Υἱζ. κα ΤΠΘἢ Μ᾽ [8116 πιδὶ γγᾶβ Βρόκϑι ὈΥ [86 Ῥσορβοῖ 
ψΦεγοσδα, δαγίηρ: ἴῃ δῖα 8 τοΐοθ νγὰβ βοαγά, ἰδπιδηιδιοι δηὰ πθορὶηρ 
δηὰ ρστοδῦ ΒΟΙΤῸΥ : Εδομοὶ πϑορίηρ ἴοσ 6 Ρ Ομ] ἄγοη, δπὰ σοζαβὶπρ ἴο ὈΘ 
οοτοτιοδά, Ὀοοδῦθα ΠΟΥ τὸ τοὶ." ΤὨΐ8 ἰ8 φυοίοα ΠΌΤ ὅ6ΓὉ. 81: 16, π΄ ΟΤΘ 
ἴδε ῥτορδοῖ θα ρου 86 ΘΧΡΤΘΑΒΙΟἢ 88 ἀοϑοσὶρενο οὗὨ [6 τυουτγηὶπρ οὗ ΒΔΟΒοὶ 
ΟΥΟΡ ΒΟΡ ἙΝ άγθῃ (Βαη απ 58) δ᾽ δῖη, δὰ σοΐηρ πὶ Βδη ἱπῖο οχὶϊθ. [ἕ 
ἦθ αἰ πρὶ 8 ροσϑῦδο ἀδβοσι ρὕοη οὗὨ δ του γῆ βοΐ, δἰκοιοβοα ουαἱ ᾿πάοοα τὴ ἢ 
γἰνϊὰ οοἰοτίηρ. Ἧ Βδὸ πον Βδρρϑῃβα δὶ Βοι ΒΙἤθτ (δε 6} 8 ὈσΥγίηρ-»] 8.6) 
ἴο Λλὶ (δῖ. ἢ ὙΠῸ δἰδυρσδίον οὗ ἴπ6 ἸηΔη18, Εδο 6} 5 ἰδίου ρσγοβθηγ. ὙΠ δὶ 
Δοοῖς γἷδοϑ οἵ οἱὰ, [μ6ῃ, 5 ΒΘ ́ Ὸ δι Ῥβίδ Δ} σοπονοα ὉΥ τορο θη. Βαϊ 
ἘΒΟΙΘ ἰδ 80 ἴγβοο οὗ ἃ ργεαϊοίίοη Ῥγόρετ, ἰὼ 60. 81: 15. 
7 τοῦθ ΘΘϑΥῪ 0 γῸ Οὗ ἰπ ἐπ 18 ὙΔΥ͂, δηὰ ἴο ββον ἰδιδὲ δὶ Ἰϑαβὶ οὔθ ἘΔ1} οὗ υς ἢ 

πληρώσεις ἴῃ [86 Ν. δῖ. Δ΄Γ6 Οὗ δαπ)6 Οπδγδοίοσ, Αἢ Δρρθβ)] ἔβθῃ ἴο Μαῖί. 
24: 1 δηὰ Μαῖκ 18: 14, ἴῃ ΟΥ̓ΘΓ ἴο 800 ἰμδὶ ἴ[π6 ρϑδβασα οὐὁἩ δηῖοὶ τϑίοσ- 
τοὰ ἰο 8 ῬΓΌΡΟΣ Ὀγϑαϊοιοη, 18 ὙΘΤῪ ΤᾺΣ ἴγοιι Ὀαΐηρ βαι᾿δίδοίοσυ. ΟἾγίδὶ ἀοοδ 
ποῖ συ ΆΔΥ ἰδδὶ ἴδ 670 ἰβ ἃ Δ ίηιοηϊ οἵ Πδηῖ 6} 5 νογᾶβ. Ηΐβ ἀδθοϊασδίίοη 8: 
“7 Ώ6: γὺ 888}} 566 ἴδ δροιαϊπδίίουι οὗ ἀθδβοϊἰΐοῃ, δροῖκθῃ οὗ ὉῪΥ Πδηΐοὶ {86 
Ῥιορδοῖ, δἰδηάίηρ' ἴῃ 18:6 ΒΟΙΥ ῥἷδοθ, (1 Ματκ --- δἰαπαϊηςν τολεγὸ {1 ουσλί ποῖ)», 
4.6 ἰοὲ ἰδοϑο ἢορο, οἵο." Βυὶ [ἢογ6 18. δ Υ ΤΟΥ Δ ὮΌ]6 οἰΤοῦΤηδίδη06. 
Αδον (δ εἰδαϑο σἰαπάξηρ ἴῃ ἰλ6 λοῖν ρίαοσο, ἴὰς ϑανίουν δὰ ἀ8, 'ῃ ἃ ρασθειμοῖὶς 
εἰδυβο, (ὅ ἀναγινώσκων γοείτω) ; ὙΒΊΟΝ ρδγθηαϊμεῖῦς δά ἴοη, λόσθόνορ, μοὶ ἢ 
ὀνδηδο δ ὀχ δ, Νον πμδῇ 5 [86 πιϑδπϊηρ οὗἉὨ [Πἶ8 ἀποχροοϊδὰ βυρρ βίοι 
ΟΣ ἱππυθηᾶοῦ [0 αππουπῦϑ ΒΙΠΩΡῚΥ ἴο {Π|8: “1,εἴ [Π6 τοδάοσ οὗ Ὠδηΐθὶ Μ6}]} 
δοπδί ον ἐδ6 ΘΕΘΘΏΠΑΙ πιθδηϊηρ οὗἉ ἴ86 ῥτορμοῖὶ. Βυῦ ἴῃ σδδα οὗ ἃ ῃ]δίῃ δῃὰ 
ἀϊγοοὶ ῥτοαϊοοη οἵ Παπὶοῖ, βασ ἢ 8 οδυῦοη πουϊὰ Βαγὰϊγ πάτα 6 ὴ δἀάοᾷ, 
Αἱ 4)} ὀυθῃ! 1ζ 19 ΥΟΣῪ Ὁ 808] ἴῃ βιυιοἷ ο65685. ΤῸ Ὑδδὺ ἴθ ἀο068 (ἢ6 οδυϊΐοη 
διοοῦσηῖ ἢ Τὸ ὑδῖ5, Υἱζ. " Οοπειάθρ νὰ ]}, τδὲ Ὑμδη 8 ἰογοῖρη, μοδίδθη, δπὰ 
ΒΟΘΌ]6 ΔΙΤΩΥ Β45 δυστουπα θα (86 ΠΟΙΥ στουηά, [ἢ 6 δδογϑὰ οἱ, 1 15 ὉΠπ|6 ἴο 66, 
ἴον ἀοσιγυσθοι ἱθ πθασ. Ῥδηϊοὶ μ845 ἀθϑουῖ θὰ βυςἢ Δ ΟΟΟΌΤΥΘΠΟΟ ; 186 76- 
ἔοτο ἰακο πδερΐηρ ὈΥ 1.’ [[π|Κ6 [85 ρίνθῃ 8, Ἰηδοοά, [86 Ἔχδοεῖ ρἰδὶ οὗἁ 106 

9 'π δΙ6 δεοουηῖ οὔ ἴΠ6 δατηθ τηδίίοῦ ἰῃ 21: 206. ΗΪ8 ᾿ογὰᾶβ δΓῸ [ἢ 666: 
“Β6η γὺ 884}} 566 ὕδεγυδαίεπι δυγτουπαεα ὃν ατηιὶδς, (Ὠ6 ἢ δα, οἴο." ἨἩδρΓΙΘ 
πὸ δυο ἴδο πλήρωσις οὗ [80 ρᾶϑδασο ἴῃ Πδηΐοὶ, ΥἱΖ. [86 Ῥσθβθῆςο οὗ 8. Βοϑίϊ]6 
μοδίβϑῃ ΡΟΥΘΣ (4 ἀοϑδοίδίϊηρσ δροπιΐπ δοη.) οἢ ΠΟΙΪΥ στουπᾶ. Τηῃθ ϑβανίουῦ 
πουϊὰ δὰν : " δ ὑδ8ῖ8 (Ἀκοϑ ρἰδοθ, σουδίθον (μαῖ σῃδὶ Πδηῖοὶ πδ5 ἀθβουθοὰ 
82. ὈΔΡΡΟΙΪΩρ ἰπ δηοίοπὶ ὔπηθδ 15 δῦουῦ ἴο ΒΑΡΡΘΏ ΠΟῪ. ἼἸακθ πϑγηΐῃ 
διὰ ἀοἰ νος γουγβοῖνοδ ὙΤδυ5 τουοῖ, αὶ Ρ] ΔΙ ΠΥ ποιμῖηρ πιοτὸ πῃ θη εἢ 
τδο ῬϑεδαρῸδ 8΄Ὸ οοἴηραγοα, οδῃ Ὀ6 πιδά6 ουὔΐ ἔτοτῃ ἴΠ6 ἰΘχῖδ ἴὸ ἩΔΟΝΉ ΔρΡ68)] 
δ τοδιὶθ, δὲ οοῃ διπίηρ ᾿ργεαϊοίίοηδ οἵ ἴῃ Ποπιαη ἱπινδβίοῃ. 

ΤΝδὶ 1 δαὶ ν6}} στουπαοά ἴῃ [16 ροβὶ ὕομ, ΒΡΡΘΑΓΒ ἔγοτι ἃ ΟΌΤΒΟΥΥ ρίδησα δὺ 
θδῃ. 9: 25--- 271. ΤΆΘσΘ, 8 ὑΣΊΠΟΘ δηα ἰδ ΡΘΟΡ]Θ 86 βρόκθϑῃ οὗ, ὙΐΟ 88}}8}] οοπιθ 
δὰ ἰδὺ νδδὺθ ἴμ6 βδῃποίθδγΥ ; (815 [ΠΟῪ Ὑ7}} ἀο [ὉΣ οπ6 ισέφόζ τς βού θῇ Ὑθ 8 ΓΒ 
(δε Βοπιδῃ ΔΓ. ἰδϑιϑὰ Ὀυῦ [1016 τοοτὸ (8 δὴ (ἦσο)  ἴμθπ ἴῃ [86 ταϊάϑί οὗ 
(δῖ ποοῖ, (86 ἀοδίγουον Μ|}} σδῦδο ἴῃ6 δ βδοσϊῆοο δηᾶ [80 ΟὈϊδίϊοη. ἰο 
ὁ06896, ἱ, 6. ἀυτίηρσ ἰδ Ἰδίζον 81} οὐ [86 δουθῺ Ὑϑδδγϑ (819 γ761}}} Ὀ6 ἀοῃθ ; δπὰ 
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Βοου δἴνοσ, ἰδ ἀθδβίσζουοσ 8881} Ηϊπιϑοῖ ν᾽ Ὀ6 ἀοδίσογοὰ τι οομπδιυσησιδίβ ἀ6- 
ογοοὰ ἀοδισαοίίοη. Νον ἰπ τ μδὶ ρδτὶ οὔ ἰῃ6 Βοιηδη ᾿ηγδδίου αἰ ἃ 4]} {μιῖ5 
Βδρρου ῦ ὙΒθη ἀϊὰ ἰμ6γ βυβροπὰ ἴπ6 ἴδπιρ]6 βογνυῖοοβ ὃ πᾶ ψσβοσὸ 5884}} 
γὸ πὰ ἰδ6 ἴἴγϑο δηὰ ὁ μα] γϑαϑῦβ οὗ βυδροπδίοη ὃ Απὰ δῦουο δ]}, ὙΒΟΓΣΘ, 
δον ἴδιο δυδρθῃβίου, δ.ὸ γῊῪ ἴο ἢπά {86 γεϑίογαίἑοη. οὗ (Πθ δι]. δοσυῖοαβ ὃ 
ἔον 16 ἰδ ἐπαρ θὰ ἴῃ Πδηΐοὶ. ΤΒ Βοσζαδῃ βυβρϑηβίου γαπιδὶῃδ ἴσοιι {παι ἀν 
ἰο ἐμῖϊ8. 1,681, Ὀαξ ποὶ ἰοδεί, (86 αεδοίαίον ἴῃ (δῖ οδ80 18 σίνθῃ ΟΥ̓ΟΡ ἴο ἃ 
ἀοοτοοὰ ἀοδιγασίίοι, ἰο ἰακο ρἷδοθ ϑοοῦ δον ἴ6 ἴὔγθθ δὰ ἃ μι] γϑδσ 
ἼΟΤΟ οπἀὐοὰ, 75 {815 ἴσυ 6, πον, οὗ οἰ πον Ὑ ὀαρδδίδη οὐ Τα ἢ Νοὶ δὲ 41]. 
Βοῖδ ἀϊοά ἃ πδίυσδὶ ἀθδίῃ, δηὰ ἰη ροδοοῖμ! οἰτουπηδίδῃςοδ, Υ δβρδδίδῃ Α. ἢ. 79 

δηὰ Τίϊυ ἴῃ 82. ΒΟΙῈ ᾿τοτο σγεδίΐυ Ὀοϊονοὰ δηὰ Βοπογθὰ δ8 ὑγίηοθδ ως 
τοβοιδίδῃοο ἀϊὰ οἶμον οὔ ἰμθῶι Ὀ6ΔΓ ἴο ἴπ6 δρδοστοὰ ἔγγδηῖ ἴῃ Πδῃ. 9: 26,27 Ὁ 

ΤῊΘ ΔΘΎΘΥ ἴπ6η ἰο ὑμδὲ ὀχοροδὶβ τ δΙΟΝ δ κοα 80 οιπαπ μόνος ἴο Ρ6 [86 
ἔουγτι ἀγπαϑὶν ἰη Πδηϊοὶ, 18, (μαὺ Ηἰδύοσυ οοπίσδαϊοία δυο δὴ δρρὶοδίου οἷ 
Ηἷα ργοἀϊοὔοῃβ. Ὑβδδὶ ἑουσγίι ροόνοσ 5 οὐ Ογεεΐ οτὶρὶπ ; 119 Ξρβοσὸ οὗ δοίϊοσι 
'8 ογϊεπίαὶ στουπὰ ; 115 δοίδ ΔΘ σοπβυηπιδίεα ἴῃ ΕΡΊΡΗδηθδ, (80 ᾺΣ δ ὑτο- 
ῬΆΘΟΥ Βα8 ΔΏΥ ΘΟμοθτ ἩΓΕ 10); δηὰ {Π6 ἰοδάϊπρ ἰγγδηὶ οὗ ἰδμδὲ ἀγηδδὶυ ἴθ 
ἴδ ΘΘΏΙΥ δηὰ ὈΪΑδΡΒθῖηοΣ οὔ αοὰ, δηὰ ἰδ οαὐ ἀονῃ ἰῃ (86 πιϊάδὶ οὗὨ μῖδ 
ΟΑΥΘΟΣ ὉΥ αἰνπθ Ὑθηβθδῃοθ, ΒΒΟΥΕΪΎ δίϊου [86 Ἰθαιρὶο ἀοβοίδεοαβ πο σὸ σοι" 
Ρἰοιοὰ, Ὑ͵ΒΙοΝ οἵ 41} (λ686 τη ρβ πον ἰδ ΔΙ 080 ]6 οἰἴΒ6᾽ ἴο Υ δεραδείδῃ οὐ ἴο 
Τὰ) Απὰ δδονθ 8}}, Ἡβδὶ το τὸ ἴο ἀο ὑ1τὰ 186 δυδροηδίοι οὗ ἐδιρὶο- 
ΒΟΥΝΙΟΘΒ [ὉΣ (ἴγ06 δῃὰ ἃ [ι8]  γϑδγβ, δηὰ ἴοσ (18 ρογὶοὰ Οῃ]γ 2 

᾿ Βαϊ θπουρὶν. [0 ἰδ ἐπιροβϑὶ]6 ἴο σδστγ [σγουρὰ ἴδ νἱονν οἵ ἩϑηρβίθηΡεῦςΣ 
διὰ Ηβνοσηϊοῖ, ἴῃ τοϊδοη ἴἰο Πδη. 9: 25---27, δηὰ τηδῖκο ἴμβθῶλ οομπιροσί οἰ δοΣ 
νὴ ΒἰΒύΟΥΥ οὐ τὴ (Π6 ἀοεῖρτι οὐ μ6 ργορβοῖ. Ενϑηίβ μδὶ φγεοδάς ἴΔ6 
Μαοεδίδηϊο κιηράοπι δτὸ ἐμ οὐ)θοίδ οὔ δα ΐο υἱδβίοῃ. ΤὨγοῦρΡΕ δὰ ἱμγουρἢ 
6 [6118 υ5, [δὴ [86 πϑνν δῃὰ ρογρϑίυδὶ Κιηράοαι, ἱ. 6. 180 ΑΔ ἀγηῃδδίυ, 18 Ὀ01 
Ὅρου ἰμ6 οομρ]οίο ἀθδιγιςίοη οὗ (μ6 οἴδον ἴουσ ἀγπαβίθβ δὲ 86 Εουιδῃ 
Ῥόποσ ἀοϑβισγογοά ἴμθη, θη ἴΔ16 ΜοβδίδμΒ Κιηράοιῃ Ὀοβδη ἢ ΤᾺ] δἰταρὶθ 
αυθδῦοῃ Ὀγίημδ [86 Ἡδοΐθ παιδίον ἴο 8 σομο] δ᾽ ἢ. 

1606 πὸ ΜΑΥ οὗ τλδκίηρ ουἱϊ ἃ ΡΥΟΡΒΘΟΥ οὗἉ οπιαη ἰπμνδβίοη ἰῃ Ὠδηΐοὶ, υἢ- 
1658 ἯΘ ἔογοθ ἃ αοιυδίε δθῖι80 ὩρΡΟῺ [6 ρϑβδδρθ ἴῃ αμπθϑίίου ; ἃ ηρ πο μ 
ΠΟΙΒοῦ ΗΘ: ρδίθ ΟΣ ποῦ Ηνουπὶοκ δαἀπι θὰ ἰο Ὀ6 ἄοῃο, τ μβθ ἱδοὶν 
Ὀοοῖκ8 τόσο πυϊτῖθη. Απάὰ ἱπάοορα 1 οδηποῖ Ὀ6 ἀοπο πιϊδβουΐ στοδὺ Υἱοΐϊθποο. 
Α αἀουδίο βϑιιβθ 1 τωυδὺ ἄθϑηι ἰπϑαά μι! 8510]6, ΣΔΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, ἴὉΓ ΥΟΘΒΟΏΒ δίγοδαν 
οἶδῃ χίνϑθῃ ἴο [86 ρῃ Ὁ} 196. Τὸ πϑδὶ τ[μ6 αθϑγηχδῃ ογί [268 οδ]Ϊ δαὶ ἀροίεἰεειπαϊὶς 
ΔΟΟΟΠΙΡ ἰδμπιθηῦ οἵ ργϑαϊοθοηϑ ἰῃ [86 Ο. Τοεῖ,, 1 δου !α ποῖ διγθῃυουδὶν οὈἾθοῖ, 
Ῥτγονι:ἀδὰ 1 ΡῸ ἰγορί υἱίη ἀμ ᾿ἰπ|!8. Τμο Θριίμοῖ τηθδὴς ἃ [πα] οὐ οϑῦ- 
οἸυάίηρ, οὐ σοπιρ!οὺθ δοοοιμρ ἰ8ῃπιδηΐ, 'ῃ αἀἰδιποῦου ἔγοπη 8 ῬΣΟΣ [ΟΣ] οΣ 
ΟὈν!ουδ βοοοιιμ) βμπιθηῦ. [186 πλϑίθου ὈΘ ρῥἰαίην δἰδίθα, δ 1Ὁ 1168 ἴῃ ΤΑΥ͂ 
ΟὟ πκϊηα, 10 πιεῖ δἰδηὰ [μὺ8: “ Α ΡΓΟΡΈΘΟΥ ΤΩΔΥ σοπίδίπ ἃ σέμογὶο ᾿γίη- 
εἰρίε οἵ (ἀἀοά᾽Β σονογῃπιθηϊ, οΥ οἵ ἀανοϊορπιοπῦ ἰῃ ΓΟΩΑγαὰ ἴο ΟΟΟΌΤΤΘΩΟΘΒ ; 
διὰ ἴθ {μ6ΓῸ τρδῪ ὯΘ 8 ΡὈτὶπιΑΓΥ δηὰ οὐνϊουϑ δοοοιρ) δε πλθπὶ οὗὨ ἴπ6 ὑτθ- 
ἀϊοίοη, δπὰ δζογσαγὰβ ἃ ἀθνοϊοραηιθηὶ οὗ [λ.6 εβδῆ)θ ζϑηθσίο ὑσϊμοῖρία ἰῃ οἴ Σ 
ονϑηΐβ. ΤῸ βυοὶ δὴ αροίεἰεδηκαι ὶς ϑΟσοΙρ ἰΒγθη 1 βου! ἃ τλακθ πὸ οὔ- 
θοὔου ; 1 πουϊὰ ὀνϑῃ ἔγϑοὶ Υ δάεε ἰ. 

ΤῊΘ πιδίοσ 88 ἴο 1)δη. 9: 38ὃ---27 ἀπὰ Μεαίι. 24: 16, που]ὰ ἴθ εἰδπὰ [888 : 
ἐ ἘὸΥ {86 δἷπ5 οὗ [86 δποίθηϊ ὅθ, ")δηΐοὶ ἑογοιοϊὰ ομδϑἀδουλθηξ ὈΥ ἃ ἑογοίη 
Βϑαίμβθῃ ΘΠΘΌΥ, ὙΒΙΟΝ Βαρροποά ; ἴον ἐδ δβίῃβ οἵ [86 ὅονβ οὗ ον ϑδνϊουσ᾽ δ 
ὕχηθ, Φογυβαίθαι τηυδὺ θ6 δρδίῃ δυστουμάοα ὈΥ Βοδί]θ μϑαίμϑῃ δσιιΐθβ. ΤΏΘ 
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ἯΚο ἴο νῶδε Ὠδηΐοὶ γε 5 δα ὰ τῆ δὲ ἰοο Κ Ρ͵δοθ, γγᾶβ δρδῖη ργοδοη δα ἴῃ [86 
ἔδεο οἵ Ομνὶδι 5 πὶ πἰβίσυ, δη ἃ τὰ σοϊῃρ οἢ ἴο σοτηρ[οἰϊοη.᾽ Τὸ βϑυοἢ δῇ δρο- 
τεϊοαιδιῖὶο νἱον, 1 566 Ὧ0 γδϑοηβῃϊο οὐ͵]θοϊΐοη. ἢ δηϊοὶ ρῥσχοάϊεῖθ ρθουν 
Ῥυπιϑηπιθηΐς [ῸΣ δρΘΟΙΑΪ 8108; ΒΘ ὑμοβ6 βρϑοῖδὶ δὶ δρϑὶῃ ὁσοῦγ, (86 ρυῃ- 
δμενδοϊ ΓΏΔΥ Ὁ6 ἀρσδὶπ αχρθοῖθα. 

ὙνΒοη Ῥδὺὶ ἀσδβοσὶ 68 186 δήαη ο7 δῖη (1 ὙΒοβα. 2: 8, 4), πὸ σδηποὶ π|}]} 
ἀουει ἐπὶ μὸ δαὰ ἴῃ 86 πυϊπὰ (δδὲ δοη ο77 ρεταϊ οι ἴῃ ἴὌγπιοσ ἀ4γ8, το 5 ἀ6- 
βεοσιυεὰ ἴῃ [2 δη. 7: 2ὁ δηὰ 11: 86. ἴῃ οἴδον πογὰάς, [9 ἴκὸ οὔ πδὲ ἢδρ- 
Ῥβθῃεὰ ἴῃ Απιϊοιδβυθ᾽ (ἴηλ6, 18 ἀρδῖη ἰ0 Ὦδρρθη ὑπάθῦ ἴπ6 ΠΟῪ αἀἰδρεηβαίίοι. 
ΟΥ̓ μὲ δδγθ ἴβῃοσ Ὑ1Ὶ ἔπ 656 δη ΟἸΒΟΓ ἢ οδδ68, δΓὸ 5.6 δ Ῥδ55ΑρῸ 8 8ἃ8 ἯΤΘ 
μδνα ρῥτοάυςβα δῦονυνθ, νὶΖ. Μαϊϊ. 2: 16, οοτωραγοὰ σῖτ Ηοβ. 11:1; Μεῖιὶ, 3: 
17,18, εοαιραγοὰ νυ 6 Γ. 81:15. [0 τοαυΐγοβ, ἰηἀ 666, ἃ ροοὰ ἀοχτοο οἵ ἵἴ»- 
τΟλ] ΔΥ Ὑ πὴ {86 υϑᾶρσο οἵ ἴμ6 Ν. Ταβῖ. τυ ἴθτβ, ἰὰ τορασγὰ ἴ0 ρδβδαμοϑδ οὔ [80 
Ο. Τοϑι. δῖος [ΠΟῪ αυοία οΥ τοίδὺ ἰο, ἴῃ ογύδγ ἴο Ὀ6 Μ6}} βαι5ϑῇθθα τοβρϑοῖν 
ἴηρ ἴδε πῖὰθ οχίθηῦ ἴῃ ἩΒΙΟ ἢ ΓΠΕΥῪ τραϊο ἴ[ῃ6 δρρίϊοδίίοη οὗἉ βυοῦ ρᾶββδχθδ ὃο 
86 ΟὨτιϑιίδῃ οστα. Βαϊ] [86] πο διοβϑιϊδιίοη ἴῃ βιγίης, [μδὲ, ἰὰ τὰν Δρργομθῆ- 
ΒΙΟΏ, ΠΟ ῥδδβασα ἰῃ ἴδ Ν. Τοβῦ. σδη Ὀ6 ροϊηϊοὰ ουξ, νυ Βὶς ἢ πιδίκοα ᾽ν ἢθ6068- 
ΒΆΓΥ ἴο Τοραγὰ δῃγ ρογίίοη οὗἉ 16 ργϑαϊοῖοηβ ἴῃ 1)απὶοὶ ἰλαί τεδρεοὶ οπίν ἰλ6 
“υων στεαί ἀψπαδίϊεα, ἃ58 ἃ αἀἰγθοῖ ργϑαϊοςοη οὗἨ δνθηΐδ ΟΥὁ Ῥϑγβοῦδ ὑπᾶθτ [89 
ΔΛ πιοπάγοῦγ. Τρ Μ λ πιοπαγο γ ἢδ8 δὴ ἀθυαπάδποο οὗ ργοαϊεοη ἩΒΙΘ ἢ 
Τεϑροοῖ ΟἹΪΥ ἴμδὲ τλοπᾶγοῦγυ. ΤῊ Γάβοη [ῸΓ {818 Ορί πίοη '8 ουνίουϑ, δηὰ ἱὲ 
ϑεΘΙΏ3 0 π|6 ἴο 06 σοποίυϑῖνθ, ΑΙ πο ρογίδὶ δ ἴο [86 ΤΌ ᾿Δοπαγο 168 
᾿δ5 ραδεεά αἰσαν, ἩδΘη ἴ86 ΗΔ πιοπ δ ΓΟ Υ ἐοτηπιθηοοθ, 1 Βα  σοπιπιέπεεδ, ΤΟΥ 
186 ἰπἰογρτγεϊδιίοη τὶ ἢ ἸΏ δ κ6 5 ἴμ6 ΑΕΒ τποπαγο Ὀοσὶπ οὨΪγ πιὰ τ86 ΜΙ]- 
ἰοπηΐϊαπι, οὐ ἴμ86 φηὰ οὗἉ ἴῃ 6 σον], 18 ουϊ ἀπο δὲ νάγίδποο υὶτῃ 4}} (μ 6 ἀδς]8- 
ταιίοηϑ οὗ [6 ϑανίουγ, {πὶ 18 ϊη σάοιη Μγα8 δὲ πδηᾶ, δηὰ {πδι ᾽ν διά ᾿Ἰπάθοὰ 
αἰγεαάν δέσιη. Ῥον 118 Κ'ησάοπι Δεν ἰο σοπιε, ᾿ΐ Ἰπτογργοῖθα ἴῃ [ἢ πιοϑὲ 
διυρὶο 56η86 [πδὺ (6 ρῃγαϑῈ δαπιῖῖε, που]ὰ ρἷδοο {π6 τ ἘΟ]6 πιδίϊον ἱπ αυΐῦδ 
δηοῖμον διτυ6 δὴ ἰδδὺ το ἢ ΒΕΓ Ὀδίοπσϑ ἴο 1. 

ΕἸΠΑΠγ, 1 Ὧο ποῖ 866 ΔΏΥ ροβϑ] Ὁ] 6 ΤΑΥ͂ ΟΥ̓ Βατιηοηϊζίης (86 ἀδνοϊορηηθηξ 
οὔτι Βοιθδῃ οιαρίγα, τὶ [Π6 ἀ6βοτίρῃΠοη οὗ ἔπ Τουγἢ ἀΥ̓ΩΔΒΙΥ ἴῃ 2:41, 42. 
ΟἸοαγὶγ 86 ἐγοπ δηὰ ἴμ6 οἰαν, 88 δυπλῦο δ, Ὀοΐἢ ὈΘΙοησ ἴο (86 δα αὐ πα. 
Το ῥγορξιοὶ δᾶ γ8 : “" Τῇ Κίπραοηι 5)4}} θῈ αἰσίώει," διὰ δῖ" 1 8}4}} Ὀ6 ρεσίν 
'γ οἰγοῃδ βῃα βδυγ Υ Ὀτόκθη." ΟΥ̓ δ]! [8 στοδῖ εἰρίγοβ ἰμδὶ ἀγὰ πίὶτίη οὖν 
ςοχηίζαῃοθ, ΝῸ Κηονν Οὐ Ὡοη6 ἴ0 Ἡδοΐ (ἢ 5 18. 8ὸ {16 δρρὶ!εδθϊθ 85 ἴο τ. 6 
Βοίιμη. Ῥαγίίθβ ὑπάϑν 18 ἀοππίοη, 1 το δά! οοπορᾶθ, τϑγὸ ἰὈτιμθα ἔγοσα 
ὕπιθ ἴο [ἴπι6, δηαἃ εἰνὶϊ ὈὉγΟΙ 5 ἀπὰ τὰ γ5 Θηβυθα (ὉΓ Δ ψἢ1|6. Βυΐῦ [ΔῈ ΘΓΘ 
οἵ διογῖὶ οοητηυδηςο. Βοιιθ μδὰ αὶ ἤγαηι, δίοδάγ, οοαρεοῖ, ροπονῇμ!, βοὰ 
ατονιδ, κανὰ 41} τῃ6 ράτγιῖα! ᾿γου 65 τπαὶ 58:6 ὀχρθγίθπηοθαὰ νη τδι Βογβ ἢ, 
Οἴνιὶ δηὰὰ ρᾶγίυ Βοϑο ΠΥ βυθϑιἀθα, τ βοὴ ἰογοῖση ὁποηΐθβ οδ θα οα ἴπ6 ζο- 
ἸΏ808 ἴ0 ΒΟ ἱμαῖὶγ ον οὗἨ ςουίΓΥ δηὰ {μον ρῥγὰθ οὗ εοραυδδι. “ ΡΒΡΥ 
δἰγοῦρ δηὰ ραυ!ν Ὀτόκοη "ἢ ΝΟ; ΠΟΡΘΡ 81} τ[ἢ6 οοπαυοδὶ Ὀγ Οοίδβ δηὰ 
γδηάμ]., δυὰ 186 βυὐθεοαηθηῖ αἰνϊδίοη οὗἩἨ (86 Θαιρίτο, νγὰ8 Ββοιηθ ὀγοζδη. 
Α τιογϑ ςοπιρεοῖ, υπαϊνϊάοι), ρονοτία! Δ μαΒῚΥ ΠΘΥΘΓ Ὅγοθο οἡ δι. ϑυοῖὰ 
ΟΒαγμοιο γι δεῖς (ἤθη 895 αἰυίαδα δὰ ὀγοζεπ, ἀτὸ αὐλοῦ δὲ νασίδηςο Μ 18} 186 
σθοἱο ὨϊδίοτΥ οὐ Εοτηθ, υπ1}} πθᾶν ἴπ6 ἢ ΟΘπΌΡΥ αἰνον ἴμ6 Ὀϊγίῃ οὐὨἩ Οιγὶδὲ, 
1 πηυϑῖὶ σοπδ985 τα 86 1 ἀπ ΔὈὉ]6 ἴο 866, ΒΟΥ ΔΗΥ͂ ΟΠ6, Ὑ80 18 {Δ} }}18Ὁ τὶ τ ̓ ἰΦ- 
ἴογγ, οουἹὰ ὀνοὸν ταϊηκ οὗὨ δρρίγιπς θδη. 2: 41, 42, ἴο ἴ86 οιχρίτθ οὗἩ Βοῦιθ. 
ΤΠ σοπέγαγῳ οἵ πδὰῖὶ [650 νογ808 ἀθοίωγο, 185 [γυ6 οΥἁ ἴδὲ ἀοτηϊη!οη ᾿Ὡ ἃ τιοδὲ 
ΤΟΙΙΑΣ Δ ὉΪ]6 ἀορτοθ. 
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[Αὔφς (Δ ἰαιτοάἀποίοσυ τοϊοδικο δἰγερὰν πιδὰθ, (0 οοπίεμίδ οὗ οἷ. τῇδ. ῶδν 6 
δἰκοιομοὰ ἰῃ ἃ εν ποιὰθ. ΤῊΘ ργορδειὶς νἱδίου οὗ δεῖ. τγδὲ Ὁγ πιρῆϊ, δῃὰ ἱῃ ἃ ἀσϑϑιι, 
γ, 1. Αἶεν στοαὶ σοτητοοίΐοη οὗ 1Π6 668 ὈΥ͂ δίοΟΥΤΩΥ Ἡϊηᾶδ, ἰουν ατοδῖ Ὀδδβῖβ 0 Π6 ΒΡ 
ἔτουι ἰξ, ΞΤΟῸς δπὰ γανθηοαβ, γοὶ ἀΐνογδβα ἰῃ κίηι, τα. 3,3. ὉΠ ἤγϑι ἰδ ἃ ἴον, γῆ βηδὰ 

γε πίη 8, τὸ νι ΐοῖ, ΟΣ ϑόνοσα σαβι δι οη, ἃ ποσὰ ΡῈ πῖ6 δη ἃ ΠΌΠΙΑΠΟ βρ γὶ! ἰ8 ον ΘΒ, 

γι. 4. ΤΏ δεοομὲ 'δ ἃ δεατ, ὙΠο66 ροδἰιἰοῦ, δῃὰ κγϑβϑρ οὔ ὈΡΕΥ, 85 νροὶἱ δα ἴπ6 Ἰδπῃρυδρο 
διλάτοβϑοὰ ἴο ἰξ, ἱπάϊοδίθ ἃ νυδίο Ὁ] ΓΘ Ρ ΛΟ Ὺ [0Υ Τομαποβῖ, γ.5 ΤῊΣ Ὠἱτὰ ἰ6 ἃ ρακίδετ, 
αἰ ἴουῦ πί:ρβ δὰ ἰοον Βοδάδ, Ὀεδυίηρ Ἵχιθηβὶνε βναυ, νυ. 6. ὙΠ Του 15 8 ΠΟ ἢ- 

δῖον πίιποσς δ πδπιθ, δίγομν δηὰ τουτὶ Ὁ]6, τ] 166 Ὲἢ ΟΥ̓ ἸΤΟῚ δηὰ ἴθ ΠΟΙΏΒ; οἂξ οὗ 

ἩΙΙΟΝ σΟΠ68 ὮΡ ἃ {{π||6 ἤοση, ἩΠίςΝ τοοῖδβ ουἱ ἴτε οὗἁἩ [ἢ οἴδογβ, δηα θοοοπιοβ ἴηΞο- 

Ἰεηῦ δηὰ ὑἱαδρμοιηοῦβ, ν8. 7, 8. ὙΠ θη τς ἀσδίγασιοη οοσββιοπο ὉΥ ἷτ σοι 65 119 

Βοίρης, τ1η6 Απείθῃιϊ οἵ ΠΑγ8 Ῥγεραγοβ ἢἰ9 {ἰυ  4], απ ἃ δβοθὴ ἀ5 1ϊ βιττοπηοα ὮὉγ ἥδσω- 

ἧπρ ἤγο δπὰ τηντίδαβ οὐ το διατί; δεγνληῖδ. ὍΠ6 {Γ|8] Ρτοοοοᾶδ, (ἢ σμαιροδ ἀσΘ 
τηϑάο, δηὰ [6 δειϑι 15 σοηἀοπηποὰ ἴο Ἔχ οἰβίοη ; ἰ ἢ βοηίθηςο 5 ἐχεςζαϊοα, ν8. 9---αὶ. 

ΤΠ ἰκὸ Πα ὈδΘπ ΔΙΓΟΒαΥ ἄοπα ἴο {Π6 ΟἸΠΟΣ ἴὮγοα Ὀορβίβ, ν. 12. Το ὅοῃ οὔ Μδῃ 

ΒΟΥ ΤΊΔΚΟΒ ἢΐα ΔΡΡΘΆΓΑΠΟΟ δοΐοτε [Π6 Αποείεηι οὗἩὨ ΤΠ γ8, δὰ ἀοτιϊπίοη πηίΐνογεαὶ δρᾷ 
Ῥεττπδηοηϊ ἰ8 ρίνοη τὸ Πΐπι, νδ. 13,14. Ὀαηΐεϊ, ονεγρονογοὰ Ὁγ τὰς νἱδίοπ, ἰδ ττου ]ς ἃ 

ἧπ ἢἰ5 πιπά, νυ. 15. δ ΔΡΡτΟΔΟΝ 68 ΔῺ ΔΗΡῸΪ -ἰΠΙΕΓΡτοῖοσ, ὅπὰ βεοΐβ ἴὸ ΚποΥν ΤΠΟΚΕ 
Ῥαγι σα] ατὶγ (Π6 πιοδηΐηρ οὗ τῇς υἱβίοῃ. Ἦε ἰ5 ἰο]ὰ, ἰῇ ἃ ἴονν 'νγογάβ, τὴς βῦτῃ οὗ ἰξ5 
τηοδηΐησ : ΤΉρΓα δῖ δηὰ Μ}}} Ὀς ἴὉΌτ ἀγπαβιῖθδ; τὸ δα [Ο]Ἱον οα Ὁ 4 Β5ΠῈ π|ῆςὰ Ὀ6- 
Ἰοηρδ ἴο ἴδ δαϊηιβ, δῃὰ δ ἰο ὃ. Ῥογρεῖπα), ν8. 16--18. αὶ ἰδ συγ ΘΠ Ὑ ἰδ οὶ εδιλα. 
δεὰ, 'π τεραγὰ ἴο {86 γοιγίλ Ὀεδβῖ, [π6 σπαγδοίογβιῖςβ οὐ ν πο ἢδ γεολρί τ] 65, γα. 19, 
--22. Ὑπα ἱπίογρτγοῖον ἰ!οττη5 Ππι, τΠ81 τη Ἰοπτίἢ Εἰηρχάοπι ψ}}} θὲ ἀΐνοτρε ἔτοψι [2 
οἴδιεν ἴπγοθ, δὰ νοῦν ἀοβιγιοῖίνα;; 1η81 τῆς Ἰο Ποττιὰ δ ρπ Ὗ ἴα Κίησ; [δὶ δηοῖδος 
(18ς Ππ||6 ΠοτγΠ) 5841} αγίβϑ, νγυῆο τὶ] Πα πὶ] ς ἴῃ γθα οἵ τὴς ἴθη, αἰδοτ θοδδιΐῃς δὰ Ὁ182- 
Ῥἤοτηγ, δήὰ αηδοτίαϊο ’ο σἤδηρε {ἰπιὲκ ἀπὰ δυτγορμδις 186 Ἰδν ; τθ6ἱ τῆ ς50 Ἰδῖτον ἐγαηδ- 
δειίοηϑ οὔ [06 Π1||6 ἤοττὶ ὅγο ᾿ἰ πιο α τὸ {γα ἀπά ἃ ΒΑ Γ γρασϑ, να. 23---ὃ5 ; δὰ ἤπιαν 
ἴδιαι 16 ἀσδίγου ον Ἔἢ}4}} Πἰππεςὶ ἢ Ὀ6 οοπάετηποά επὰ ἀεςδιγογεά, ν. 26. Αἶτε (8, “186 
Ῥόορ]ο οὗὨ {6 πηοβὶ ῃἰρ οὐ" 58}8}} τεςεἶνε ἃ ἀοπιηίοι {0)8] 5) 8}} παυογ οηὰ, ν. 27. 

οτο 6η 48 ἴῃς Υἱβίουι ; ὕυν Πιηϊεὶ 86 Β]]εὰ σπῖτι ἀρίϊϑι θη δηὰ οφὐποογη τεβροοιηρς [26 
ἰδιηρβ ῥγοἀϊειοά, ΦΔΠουρῃ Ὡς Κορὲ 136 Ν᾿] Ο]ς τηδιίοῦ ἴο Ηἰ πλδε δ, νυ. 28. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΥἹΙ. 

(1) [π τῇς θγβϑὲ γᾶν οἵ ΒΒ ] οβῆαζζαν Κίης οὐ ΒαΌγ]οη, Πδπίοὶ εαν ἃ ἄγοι, δὰ 
[τ εγα τγεγο] νἱβίοπϑ οὗ ἢΪ5 ποβὰ, μοη 1115 σους ; {πη 6 Ὑγοῖα ἄπ τῃ6 ἄτοδπι, αὐὰ 
το  δἱοαὰ 1Π6 καπὶ οὗ {Π|6 τη δίτο γα. 

ΤῊΐβ σμαρίογ ὈΘ 9 η8 (ἢ 6 Βοοοη δπα ρΘου ἸΑΥῪ ργορλείίο ρατὶ ΟὔἼΒε Ὀοοῖς 
οἵ Παπίεϊ, ἴῃ ν]ΐ ἢ 1π 6 ̓ ΤΙ ΘΓ όσα καθ (ῃ6 οὐγοποίοσῳ οὗ ἴ86 ργθοράϊης 
Βιἰβίογίοαὶ ματὶ ἴπαὶ ἢθ δὰ Ὀτγουρσμῖὶ ἀονη ἰο (86 Μεάϊδη ἀοιτηϊηΐοη, δὰ 
ξοοϑ ὉδοΚ Β0Π|6 βουθπίθθη Ὑ6 818 (0 ἴΠ6 δγϑὶ γοαγ οὗ Β6]5})}2Ζᾶγ. ὙΠ ἀδῖθ 
οὔ εἰπγα, ΠΘΠς 8. ΡΓΟΡΙΙΘΟΥ ν.88 τερεϊνεα, ἰ8 Θοιωτα ον αὔϊχοὰ Ὁγ 186 
Ἡροῦγον ργορβεῖδ ἰο {Ππ|6 ογβεὶβ 186]. 10 18 ποῖ ὑπυδυδ) ῸΣ ῥσορδείδ ἰὸ 
Τεορῖνο 8 βρθοίδὶ οοπηπιθηά, 9 οονημΐξ ἐο ἐσετίπο (μοῖρ ἀἰδο δΌΓΕΒ ; ΘΟΤΏΡ. 
28. 80: 8. 8:1, 16. Ηαὺ. 2: 2. Αροο. 1: 19. 31: δ. 14:18. Ὁδηῖ6] ἄοοῦ 
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μοὶ ᾿ΠΙΌΓΠΙ υ5, ΠΟΘΙ ΟΡ ἢ6 ἴη (5 6856 τοοοϊνοᾶ ἃ. ϑρεοὶαὶ οοπῃητηδηᾶ ἰο τυυῖίθ 
ἄονση 5 νἱδίοη, ποὺ οἵ [86 {ἶπη6 σπθπ ἴα ἀϊά τυγίθ ἰδ ; Ὀυ (86 ἱπιροτίαποθ 
οὔ [πΠ6 860) θοἰ-τηδίίον οὔ (Π6 νἱϑίοη, δηὰ (Π6 ἰγουῦ]ο ἐμαὶ [ἃ ρανθ ἴο ἢἰβ ἡχἱπὰ, 
που ὰ Ὀ6 νοῦ ᾿ἸΚοὶν ἰο Ἰ6δα ἰιΐτα ἰο ἃ Βρθθαυ σϑοογὰ οἵ δὶ ἢθ δὰ βθϑη. 
- ταπ Ὀρπι, 1} δαὶ α ἄγέαηι ; Ὀΐὰὶ πῖπ, ἰπ Ηδὺ. δηὰ Ομδιάθα θοιῇ, ἰβ 

οειρίογοα ἰο ἀαοβίφπδίο [ΠπΠ6 περπέαὶ ρμεγοσρίζοπ οἵ ΔΏΥ ἰκἰηὰ οἵ ργορβείίο 
οοπιλι!οδίΙοη, τοῖον ὈΥ βυπιθοὶ οὐ ΌὉΥ͂ τηθβϑβδαῦθ. ΤὭυβ ἰη 188. 2: 1, γγ9 

αν ἽΞ: ΓΙ, ἷ. 6. αι α πιδδδασέ οὐ οοπιπιμπέσαίτοη. “ΤῸ 866 8. ἀγϑαπὶ, 

8 ἴο ΠαΑΥ͂Θ 8 πιοπίϑὶ ρϑγοερίίοη οἵ οἤθ, ἰο 6 ἐπιργοϑϑθά ψῖ ψγἢδὶ ἰῷ 

Βααλ] ργοβθηίθα ἰο νἰ βίοι. -- “πῶ ἰλε υἱείοπα οΥ ἀὲς ᾿εαά, 1. 6. οἵ δ8 
Ὀγδίη, ἢ! οἢ 88 τοραγάθα 88 (86 ογβϑη οὔ (86 πρῖηά, ἀεαά Ὀδΐηρ ἰάθη ἴῸΓ 
{παι τοι 1 οοπίδιυδ ; 88 οἴθη ψ ἢ 8. Αὐσοογάϊηρ!] τῦὸ πιϊσὶι ἰγδη8- 
Ἰδὶε λα ὉΥ πεΐπά. Οηθ τηΐσιΐ αἶδο δα ρίου 6 ψογά ὀγαΐπ; Ὀυΐ ἴῃ βυοῖὶ 

ἃ οοῃποαίίοη, ουν ἰάΐουι που ]ά ρῖνα ἰο {{᾿|8 τογὰ (86 πηδϑηΐϊηρ οἵ Ββοπηθίίηςς 
Ἡπ οἷν 16 ΤΊ ΘΓΕΙΥ ἰπηθρίηαγΥ. 8ηἰδὶ τ δη8 πόσο ἤδη (Πΐ8. Οἠ λὲξ οοιιοῦ 
Β66 8 (0 ὃὉ6 δἀ ἀρὰ 48 8ῃ δοοοπιρδηϊμηδπὶ ἰο πὸ νογὰ ἄγεαηι, ἰπ ογάοσ ἴο 
ἱηα!οαίο, (μαὶ 1 ννὰ8 ποῖ ἃ να ϊκίηρς ργορβοίϊς δοβίαϑυ, δαΐϊ ἃ νἱϑίοῃ βθθῃ 
σοῦ ᾽6 "δὲ εἰδερίηρ οὐ δῖ8 θεά; οοιῃρ. 4: 2, 10. --- 3.9, τογοίθ οἱ, 

τὐγοίο ἄοιρη, Ββε6 1,6χ. οὐ ἰῃ6 Η6Ὁ. ΞῸΦ, --- δα, διώη, διπιπιατῳ, απιομπέ; 

Β66 [,οχ. Ηοῦ. ΠΟΥ ὐλῦ, δηᾶ οοῦρ. δ. 119: 160, νι ἤδγο [Π6 Ηεῦ. οὐδ Ἢ 

ἸΏ6ΔΠ 5 διιηι, διιῤείαποθ ; 8ὸ ῬΒ. 187: θ. ---- ἡ}, Ρ]. οὗ ΠΣῸ ἴδη., 81. 8. --- 
ον, γεαίεά, οοπμπειηΐοαίεά, νι Ἀοῖ ον ὉΥ βροακίπς οὐ τί τἰηρσ. ΤῊΘ ὙΥΡΪΟΣ 

ΤΏΘΔΠ8 ἴ0 ΒΔΥ, {παὶ ἢ6 Θοπιηυπίοδίθβ [Π6 διδείαποε οἵ [Π6 Υἱβί οὨ 8, οτηἑ τἰηρ᾽ 
Ραγιϊουΐαγβ ποὶ Βρθο δ ππροτγίδηϊ. 

(3) Ῥαπίοὶ απϑνογοὰ δηὰ βαϊὰ : 1οοϊκοὰ 9.68 50} Ὁ ἀυτίηρ ΠΥ νἱϑίου ἰῃ τῃ6 πίχῆῖ, 

διὰ ὑεποϊὰ ; τΠ6 ἴοτν τυὔὴῖπάβ οὗ {πΠ6 Ποάνοπβ δαγδὶ ἸΌτἢ ὕροη ᾿ς στοαὶ ὀσθϑῃ. 

τ τ, Ῥατγί, ἢ ΒοΙρίηρ νοῦ (8 47. 1. α), ἀδηοίίηρ οοπιϊπυθὰ δοιΐοη. 
-- ΒΡΡΊΌΣ, Ἡ1π| τοί πίσλέ, Ὀὰϊ ὩΞ 18. Θαιρίογοά ἴον εἰ ρυγροβο οἵ ἀδβὶβ- 
πδίίης δοιποι ίησ σοπέεπιρογαπεοις ; 6. ρ. Ὅδῃ. 8: 88. ῬΒ. 72: ὅ. 80 
Ονὶϊά : Οἰωπ 5016 εἱ ἰυπα βδεροσς Αγδίυβ ογὶΐ, Αγβ τον. 1. 1ὅ, 16. --- 
ὙΠ|γν, οοπβί. Ρ]. 1η 118. ᾿ΓΙ Πα ον 6 Β6ηβ6, ἐούπά. --- ἸΠΔῸ, Αρ]". Ῥασί. ρ]. ἔθη. 
οἵ τ, δατϑαίηρ ΜΠ ὙΠ νν ΒΙΟΙ 18 ΒΘγα ἰγεδίθα 88 ἴδηι. ---- δε 5, Ὁ. δῇονγ- 
ἰησ [6 ἀϊγεοιίίοη ἰῃ τ ἰοῦ [86 ψἱη48. Ὀυγεὶ ογι ἢ. --- Οσγοαΐ οοδαπ, [ἢ 

ποιά -568 οὗ 6 δηοίθηίβ; ποὶ δη αδείγαοί πουπ, οὗἨ οουγδα, Ὀαΐ 58.}}} ἰξ 18 

ἰογα υβ6α ἴῃ ἃ ξοπογῖὶο ΝΆΥ. 146 ἴὰ ἰο δ6 ΠΕΓα [Π6 Βγιῃθοὶ οὔ (ΠἸ6 μϑδί θη 
νου ἱ ἃ, [Π6 πι4588 οὗ {π6 νου 8 ρβορῖΐθ;; δπὰ ἰπ {π8 βᾶπι6 ἈΚ 18 [Π6 ῬἢΓΑΒΘ 

πιαην τοαίεγς ΘταρΙογοά ἴῃ δν, 17:1, 1ὅ. Ὑὴδ ἱππασοῦγ ἰβ δἰ} ἰοὰ ἰο (16 
ἰτορίοδὶ υ86 οὗἁἨ οσεγοισίηρ τίυετα δηὰ πιϊσλίῳ ισαυεε, ἴον ἴπ6 ἀοδίρῃδιίοῃ 
οἵ Ἰηνδάϊηῃσ ἀγτ69 ψΠ]Ο ἢ ονογγυ ἃ σουηίΓΥ νὶτθουΐ οοπῖτοὶ. ΤῊ ἱπηαρθ 
8 80 (γεαυθηί, [παΐ ὁ πΠοϑὰβ Ὧ0 ἔτι !ον Π]υ δ γδίΐοη οὐ οοηβγιμδίϊοη. 
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(8) Απὰ ἴουν χα θεδεῖβ οδα ἈΡ οὔἱϊ οἴ [Π6 868, αἰ οτπρς ομς ἤοσο δῃοίδεν. 

9, Ῥατί. Ῥδβὶ, Ρ]. ἴδιαι. (ἴγοπι δ 5), 1κ ἽΞΞῸ. Α.5 4}} ἴβϑεθ Ὀθβϑβ 
8Γ6 Οὔ ϑδγοοίοιιδ διὰ ροισον μὶ Κη, ἰτ 18 Ἔν  ἀθηὶ {11 ΠΠΘΥ ἀγα ἱπιθηαρὰ 
ἴο ὉὈ6 δγυτηδο]8 οὗ ρον εγίυϊ δηὰ αυῖ κὸ ἀγπδβίίοβ. ὙΤΏ6 αἰ δγοποθβ θ6- 
ὑνθθὴ {Π6πὶ ἰ8 ἀδδίσπρα ἴο ᾿παϊςαία γαῖα γ [Πῃ6 διιοοοδϑῖνο οδαηφες οἵ οἵω- 
Οἶγο, [ἢϑῃ ΔΩ αἰΒΟΓΘΡΆΠΟΙΕΒ ἰῃ Γασαγὰ το (πεῖν Γοβρθοῖν ἃ ΡΟΥΘΓ ΟΥ ΟΓΌΘΙΙΥ. 

Θἰπι ατ ᾿η ΡΟ ΓΥ [Π6 Τοδάθν ἸΏΔΥῪ ἤπᾶ ἴῃ Ῥε. 68: 81 (30), “ Ὀρεϑὶ οὗἩ (86 
του; Εχεϊς. 29: 8, “ ἀγάροῃ ἴῃ 1Π6 ταδὶ οὗ [86 τίν γ᾽ [Ν1]6]; 82: 2, 
“γουπρ' Ἰΐοῃ οὗ 186 παίΐοῃβ ; Γβ. 74:18, “δου Ὀγβκθβὶ ἴῃ Ββοβὰβ οἵ (ἢ6 
ἄγασοηβ ἰη (6 νγαΐῖοτϑ; [1884. 27:1, “εν δίμδη, ἴἢ6 Ἵγοοκοά βογρεηῆὶῖ... 
(Π6 ἄγασοη {πὶ 85 ἴῃ (88 568." Ο 4]]} [π6 ἀποῖθηϊ τηοηυπηθηί8β οὔ [Π6 Εδδὶ 
ΔΓῸ ἰουπὰ ὕόγηιαο τιοπδίτοϑας, {χ6 ΕΥ̓ ΤῊ 005 ΟΥ̓ Δουἰ πο δηὰ οὗὅὨ ΘΟΠ 4 ΠΘΓΟΓΒ. 
ΤΠ Μ0]6 ρίοΐατο 5 ἰπ ροσίεοι Κοερίησ 1} ἀποίθπί Μεβοροίδσηϊδῃ 5 γτ- 

θοἶ8. [Ιη Αρος. 18:1, οπ6 πηοῃβίεγ- θθαϑί 18 γεργοδθηϊθα 88 ροδϑοξδίησ (6 
απἰτοα αυ 1165 οὗ 41} {π6 ἴουν Ὀθαβίβ μογ ; δῃᾷ γ76]]; ἔοτ ἔμέγα ἴΠ6 τορι 
Ἰοπιαῆθ ῬΟΟΥ ἷ8 ΒΥ 0126 ἃ, Μ᾿ ἰοἢ υαπ!οα {Π6 ΟΠ αΓδοίο γι ϑιὶςβ οὐ ΤΌΓΤΩΟΣ 
δι ρἶγ 8, ἰῇ σοϑροοῖ ἴο δνουυί ὴηρ ἡ οἷ ἸΏΒΡΙΓΟΒ ἀγοδὰ δηὰ ἴοσοοθβ βυῦ- 

τηϊβϑίοη. Τδὶ [ἰἸ6 δοὰ 8 ἢοσ6 Γοργοβοηϊθα 88 186 οἸοῃηδηὶ ἔγοπι ἡ ἰςἢ (ἢ6 

ΤΑΟΠ 5.6 Υ8 σΟΙΏΘ, 5 ΠΟΙ Βίγδηρο ; ΘΟΙΏΡ. 1538. 27: 1. Αροο. 13:1. ΤἘ6 

868 8 (6 παίυγαϊὶ δἰ οπηθηῖ οὗ ἴπ6 ᾿αγροεῖ ᾿ποηβίογβ ; [Π6 δο8 ὙΠ} 18 ἴϑσῃ- 

Ρεβίυουβ ψᾶνθ8 ἢ85 8Δῃ ΟΥ̓ΘΓΝ ΒΕΙ πη ρ᾽ πὰ ἀδείσυον 6 ρόνοσ; ἀπά {Π6γὸ- 
ἴοτα {86 ταργοβδπίδιίοῃ βοσγα 18 σοηστυοῦβ δὰ γν6}} ομόββθῃ. 

(4) Το βγδὶ ννδ8 κα ἴο ἃ Ἰίοῃ, απ ἴε πδὰ τῃ6 τῖηρβ οὗἨ δῇ δδρὶο ; 1 Ἰοοκοὰ κιἰθδὲ- 
[Ἀ5Ὶ}Ὶ ἀπ|}} [18 τῖησβ ποῦς ρ] πο κοῦ, δηὰ ἰΐ τὰ. ΠΠπ|᾿ὰ θρ ἤτοπι ἴπ6 δατί, δηὰ τὴὸᾶϑ 

ταὶδδα ἃρ οἱ ἰ18 ἔσοῖ κα ἃ τηδη, δηὰ ἴπ6 ποαγὶ οὗ 8ἃ ΠΊΔῃ ννῶβ χίνϑη ἴο ἵϊ. 

ΠΝ πὶ τ, δαΐ Πιανίπα (Τὺ Βθθπλβ ἴὸ δ6 [ὉΓ {Π|6 βαῖα οὔ δ ρῇῃοηυ) ὃ 
Ρδγασοσὶς Π-- ΤΟγπηαίΐνα δἱ [Π6 θη. 11 ἰδ γϑηθσίς, δηὰ ἱποϊυἀθβ οἵ οουγβθ 
θοῖἢ βαχθβ. Τῖνο ργοπουῃβ ἴῃ ἴῃ6 ΥΟΓΒΘ ΤΊΔΥῪ 566 Πὶ (0 γϑὶβία ἰὸ ἴΐ, το ἢ 

ΔΓ6 οὔ τα ϑῶπι. σθπαάογ ; δηα ΡΣΟΌΔΌΪΥ 8180 [86 βυβῆχ ἴῃ στ, (Ρ. 86, ραγ. 2) 
18 ἔθη. Οπ δοοουῃηὶ οἔ {Π|8, Εοπιθ ἰγπδὶδία πλὴν ἰΐοπθδδ, Δ Θηάδατοῦ ἴὸ 

νἱηάίσεία {Π|8 ΌΥ τοπημαγκίηρ, {παι 1Π6 ἐΐοπεδδ 8 ἤδγοον δηὰ ποτὰ σανθποὺβ 
ἰῃδη (6 ἸΙοη. 5111 δᾶνα ἱγαπβὶ αι ἴπ6 δῦ. νογὰ ὃν ἔΐοπ, Ὀδοβϑυβα ἴδ 
ΒΕ 618 Οἶδαγ (0 π16, [Βαϊ 81} {Π688 Ῥγοπουῃβ8, ἃ8 ὙΥ6}} 88 δ Ἴ., ΓΕΙῈΓ [0 

ΓΤ ἐπιρ] 164, αη ἃ ὈδοΒυδ6 οὐγ Οὐ ἢ δα ρ6 ΓΑΓΟΙΥ, ἢ Ἔν ΕΓ, τη 8 68 [86 ἐξοπδεῖ 

δῇ οὐ)εςεί οἵ οοτπηρματίδοη. ΠῚ βϑϑῖὴβ μἰαϊπ ΠΟΓΘ, 88 ἴῃ γοβρϑαὶ ἴο {6 σοίάεπ 

᾿ἀεαά οὔ ἴι6 οοἶο5888] ἴμαρο (2: 87, 88), {παι 1Π6 ἐΐοπὶ ἰδ ποὶ ἀδβίψιθα ἰο γεργθ- 
βοηΐ {πΠ6 Βίγοησί ον Ἔχίθηϊ οὔ ἴπ6 Πγδὶ Κἰηράοτῃ 88 σΟΙΏΡΑΓΑ ΙΓ ΕἾΥ ρτοδίοῦ 
(ἴδῃ τΠαἱ οὗἉἩ 1η6 οἴ 6 ΓΒ; [ὉΓ ΒΌΓΕΪΥ ΑἸοΧχϑη ον Β θρῖγα Ἔχοθοάοα {μεϊ οὗ 

Βδθγίοη ἰπ οι τμ 686 γοϑρθοῖβΌ [{ 18 ΓΙ ΠΥ ἃ ργεσοάεηποο οὕ ταπὲ, τῃ6ῃ, 
ὙΠΙΘὮ 18 ΒΥ ὈΟ]]Ζοά, ΑΒ ἴῃ σεϑρϑοΐ ἰο (6 ἑηιαφε, οὔ δ ὩδίυΣΘΙΥ Ὀερὶπδ 

-- 
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στὰ (16 Λοαά ἰῃ ογον ἰοὸ τσθοκοη ὕρ ἰὰ ογθσ 18 ναγίουβϑ οἱουηθηΐβ δπὰ 
Ῥαγίθ, δοὸ γγὸ δβου]ὰ θαρίη νἱΠ- Βαθγϊοη ἴῃ τϑοϊκκοηίηρ ὉΡ ἴΠ6 ΕἸΏΡΙΓΘΘ 
δγταῦοϊ εοὰ Ὁγ {ἰπ᾿ὸ ἴουν Ὀδαθί8. ΤῊ Ἰΐου 8 ἱπάθοά Ἵδ] δὰ ἐλ6 ζίπο οὔ δεαδίε ; 
δαὶ (δ0 "πομπαϊ» ὅδαν δ ὙΘΓῪ βογοθ δηά βίγοῃβ, δῃὰ ἴΠ6 ραμέλουγ ουθὴ 
ἸΏΟΤΟ ἤσγος δηὰ συθηοῦδ ἰπδη ἴἢ6 Ἰίοῆ. ΒΟΥ] ο 18 ἴπ6 οἰάαβὶ οὗ (86 
κἰπράοπιδ μεῖε ἀεεϊμπδιο ; δηὰ (δ6 Ἰΐου, ὙΒΐοἷ 18 ΘΟΙΩΠΠΟΙΙΪΥ͂ τορασὰ θα ἃς 
189 δυροτγίος οἵ οἰοΥ Ὀδαϑ(8 ἰῃ γεβρϑοὶ ἰο αἰ μη! οὗ Ὡδίυτο (1 ΠΏΔῪ 80 
ΕΘ Κ), 6 ἃ δὲ οἰ ]6πὶ οὗ (6 βρ᾽θπάϊά δηὰ τηογο δποίθηϊ Κίἰηράοπι οὗ 
Βαυγίοη. Εατίμον (μδὴ (ἷ6, 1 (ΒΚ (ἢ αἰ γθηοοβ δαί θη (ἢ Ὀαδδίβ 
δὰ οὶ ἰο ὑθ σαττὶοὶ. Τὸ δδδβυπιθ [δαὶ [6 ἀἰ ΘΓ ΟΘ8 ἰῺ ἐχέθη ΟΥ ροιῦον 
ΔΣΘ 571,0]  κοὰ ὈΥ [6 ἀϊβδγθῃοθβ Ὀθίνγεθι [Π6 θαδοίβ, δηὰ (μαὶ {Π6 Ἰδαῖον 
δμιρῖγο ἷἱπ 60} οδ80 ἰδ ἰο Ὀ6 οομδίἀοΓρα 89 (86 δα κοῦ, ΟΡ [86 ἰηέδσίοσς 
τ ἢ τοραγάὰ ἰο Ἔχίθηϊ οὐ ρονοῦ, νουϊὰ Ἰοδὰ π6 ἰο σοῃοϊυδίοηβ ν]ἷο ἢ υἢ- 
4ισδιϊοηδὺγ ἀἰδαρτθθ 1 ἴδοῖδ. 8111}, 411 (ἢ Ὀδαβίβ τ ἰς ἢ ἀγο δηθὰ 
ἴῃ οἷ, γῇ. ἀγὸ ομασδοίεσΖεὰ ὈῪ δἰγθηρίῃ δηὰ γαρϑοϊϊγ. [1ὴ Ἡρῦγον, πο- 
(ης οδη ὉΘ τηοτὸ γοαυθηΐ ἴἤδη (6 086 οὗὨ (6 ΡΑΓΙΓΙΟΌΪΑΡ δΥ πιο] πον ἴῃ 

υοδίοη, το ἀοδίσηδία ἀδβίγυςι να ρονγοῦ. ζΖίοη οὐ Οὐα τθῖκο8 δῃ δοοθδ- 
δίοῃ ἰο [88 1ά68 οἵ ἐΐοη, 88 1ὶ [ὈγΤῚ8 ἃ Κὶπὰ οἵ βυρεγαίϊνα ; 6. ζ. 188. 29: 2. 

2 ὅδ. 28:20. ΤΙ ιῖδ ἰ8 [Π6 ἢδπιθ ὙὩΐοἢ Μοἢαπιπιοα ραν ἢἷ8 ἢογοὶς ὕηο]6, 

Ἠδιηζϑ. ---- Ὃ}, τηλδ6. Πογα, ὈΪΌΓ. ὙΠΘΤῈ ἴΠ6 ΗδΌ. πτου]ὰ δτυρίου 1Π6 
ἄπα]. ΤΊ6 ΟΠ Α]ά66 8858 πὸ ἀκαΐ, ἐχοθρίϊηρ, 8 ἴθ νν σΆ868 (πὶ τ γοίδϊ πὰ 
ἴπ ἴπ6 ὈΪΠ1ο81 ΟΜ 6] 66. --- Ἡέπρε ΟΥ͂ απ δαρσίε, ῖ6 ἂὰὶ αἰ ἰοηα] ἱππαρε οὗ 
βυϊζηθξβ πὰ δίγοηρσίι ; ΘΟΠΊρΡ. {6Γ. 4: 18. 48: 40. 49: 22. 1,Δπι. 4: 19. 

Ἐ ζεῖ. 17: 8,7. Οὔ. ν. 4. Ηδ0. 1: 8; ποῖ ἰδ ἱπηλρα δ ΠΗ ΡῚῪ οὗὁὨἨ μαυσλ ὶ- 
Τ688 ΟΣ οὗ (6 β8ρί γὶξ οἵ ἀοπιϊμαίίοη, 48 βοῖηβ ἤᾶῦθ ἜἽχρίδι πὰ ἰΐ. ---- εἰ, 
Ῥζοη. 7έπι. 88 [85 δἰ γοδὰυ Ὀθθη ποίβα. ---- ἸΏ, Ῥ61] Ῥαγί. 8 Ὀ]. [Ὁ μ888. 
τετῦ, 4. 18. 2. --- κῸΣ, ρῥἷυΓ. πηδϑς.) τ ἃ 50 χ ἔδιω. το δίϊηρ ἰο ΓΝ, 

ἔος Ὀοιδ ἔτι. δηὰ Ἐτι-- δῖὸ δοιῃδί 268 δοα 88 ἴδε. Βίηρ. ἴΌτπιδ οὐ (δ βυΐν 
ἄχ ἱπειοδὰ οἵ ":-, δ66 Ρ. δῦ, 2ηὰ ρᾶτ. --- ΤΡΛΩ3, Ῥαγί. ρδ88. ἤδη. ; υλϑᾶ 
(ον (86 ΙνΑβεῖνο γοτῦ, 8 18. 2. ἢ τραϑ ταϊεοά τρ βῸπηι (λ6 εατίλ ας α πιαπ, 

ἄοεκα ποὶ τπϑϑῃ (δὶ (Π6 τδοῖο Ὀοβϑὶ νὰ Ποὰ ἀρ ἱπίο {Π6 δἷγ, Ὀυὶ (ἢδὶ 
δἰοο υρ οη 186 δίπαον Ἰοσ8, ἰακίηρ (86 ἀρτίρηι ροθιοη οὗ 6 δῆ. Τῆὸ 
νύτροϑε οὗἁ ιδὲ5. ἰβ εχρίδίηεα τοῦθ {ὨΠΥ, ὈΥ {Π6 οἶασδα {παὶ [Ὁ] οννα. --- 
-- τῦνο, ἃ Ηεδταϊζίηρ ἀμαΐ ἴογτω, ἰοα πὰ ΟὨΪΥ ἴῃ ὉΓδ᾽ΊσαΙ ΟΒα] 66. ---- 
ποτ, Ηεργαϊσξίηρς Ηορβαὶ οὗ ΞΡ “αὶ ρα], 8. 12, 6. ---- 7.λε λοατί οὗ α 
ἈθαᾺ τρας σίυση (0 τί, ̓ . 6. (Ἰη οοπηδοίίοι τῖδ [ἢ ς ὑτεοθάϊηρ᾽ γ6Γ86) ηοΐ ΟὨΪΥ͂ 
ἀϊάὰ εξ ἰακο ἴδ οαἰπαγὰ ροβί(ἰοπ οὗ ἃ τῶδη, δυὶ αἰϑὸ ρασίδκο οἵ Ὠἰδθ ἱπίογηδὶ 
τοϊοὰ αὐὰ [δοἰϊηρθ. 1 υπάεγϑίδηὰ [86 ἀδδί χη ΠόΓὸ [0 Ὀ6, (0 σΠγδοίο ΓΙ Σ 6 
(56 κτηοδίος τιοάογαιίοη δηὰ ΠυσΏ ΔΉ Υ ἩΠΟὮ [86 ΒΘΌΥ]Οηἶβ ἢ ἀοταϊη!ο 
Ἔχ ϊδιεὰ αἴον ΝΌΘΑ ΔηΘΖΖΑΥΒ τ ΔΙ ΔΑΥ͂ απ γαβιογδίίοη, ογ, ἴο υ86 86 

ἰδησύαχο οὗ (δ ργορδεὶ, δδοσ ἐΐς τον! ἐρογὰ ρὲμοξοά. ΤῺ Ἰαησύδρα δεθπλδ 
1 
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ΡΪαϊη]γ ἰο Ὅ6 δοττονοὰ ἤτοι ἴΠ 6 οΆ86 οὗ ΝεΡυομδΠ ΟΖ ΖΑΣ, το, ἀσίνθα 
ἔτοπι τϑη ὉΥ .ιἷ8 πη8 Π 638, αβϑοσίαιοὰ ἩΠῊ [Π6 ὈΘΑΒί8 οὗ {πΠ6 Π6]4, αηἀ δ 

ἔταϑδ ᾿ἰκα [Π6 οχϑῃ, 4:29. ΑΨβ δ6 ᾿ϊαἰοα (Π6 Ὀδδδβὶβ 'π (8ὲ8, 1 ἰδ ποῖ δἱ 
81 ᾿ΩΡΓΟΌΔΌΪΙΕ (δαὶ Π6 ΤΩΔΥ͂ 4130 αν ἱπιιδι θα (ἤθι ἴῃ ἢἷ8. ροδίΐο δὰ 
τον θη(8. ΕἾΟΙι (ἷ8 δίϑί 6 6 ΓΌ56, Ὁ (Π6 τϑδϑίογδοη οὗ ἢἷβ σθᾶϑοῃ 
(4: 88),}. 6. ἐδλε ̓ δατί οΓ α πιαπ ας σίυεη ἀΐτι.5 ΑΒ. 106 ΒΔΌΥΟΙ 58 ΘἸΩ ΡΟ 

8 ἀεβίρτιαίε οὐ γεργεβεηϊθαὰ ὈΥ μΐτῃ (2: 88), δο ἢδσο, (π6 Βυπιθ] ηρ οὗ 
(86 ΒΑΌΥ]ο δ᾽ ἀΥ̓Παδίυ, δηὰ {π6 σοπάογίπρ οὗὨ ἰδ τῆογο Βυτωβηθ δηὰ 1688 
ΔΒ5.Π}Ϊη 5. 18 βαῖ ἔου ἢ ὉΥ 8 Κα Π 688 ἰδκϑη ἴσοπὶ ΝΟ δ 62ΖΖΑΓ δὰ εἶδ 
εοπαϊἶοη. ΤῊ ρατίίουϊαν οὐ͵]οςί οὗ ([ἢ18 56 ο!β αἴἶοσ 4}1} ἰο 6, (ῃ6 ἀἰδιΐπο- 
εἶν 6 ἀοϑί ριβίϊοη ΟΥ βροοϊβεοδίίοη οἵ [6 ἢτϑὶ ἀγῃδδίγυ. Τὸ βΒΌρροβα, 88 Βεῖ- 
τμοϊάν ἀοοΒ, ἰμδὶ (Π6 ἰαβὲ ἔνγο οἰδυβθ8 οἵ ν. 4 βεῦνθ ΤὩΘΓΕΙΥ ἰο βθονν, (Πδὶ 
ἀγηδβίῖοβ οὗ πιϑη δηὰ ποί οἵ βεθδϑίϑ ΔΓ ἴῃ Υϑ δ] τηδδηΐ, 18, 0 ΒΔῪ (86 
ἰοδβί, αυϊΐα πεϑάϊθϑ8. Ὑμδὶ σοδ δῦ Ἔνοῦ Βυρροξβθά, (δὶ Τ)δηϊ6] 15 Βθγα ἀ6- 
δου δίηρ (6 ΠΠ6Γ4] ἀοτηϊπίοη οὗὨ Ὀ6δ8ῖ8 ὃ 

(5) Απὰά ὈεΠο]ὰ 1 δῃοίδεν βεοομὰ δδαβῖ, ᾿ἶκο ἴο ἃ θεδγ, δηὰ ἰξ '᾿ν88 ᾿ἰδοὰ ὮΡ ΟὨ ΟὨΘ 
δὰ, δηὰ (ἤγθο τ θ8 ΘΓ ἴῃ 1ϊ8 πιοῦτῃ ὈειγΘοῺ ἰ18 Ἰοοῖἢ, δηὰ ἰδ δβαϊὰ ΠΟῪ ἴοὸ ἰϊ: 
Ατβα, ἀσνοῦγῦ τοὶ βοῇ ! 

ΤΊΝΑΣ γ δεσοπιαῖ, ΤΑΆΥΪΚ8 (Π6 ΟΥΔΘΙ, ἮΝ Β116 ὙΠ ΤΩΘΓΕΙΥ ἀδδίρπαίοθ ἴμ6 1468 

οὗ ἀΐέτγεποε, αἀἰδιἐποίπεδε. ---- Τυλολ, Ῥατί. ἔδτῃ. οὗἨ δ:ῸΞ.. --- ἽΠ ἼΘΌΡ,, 88 
τοπάογοα δρονθ, 18 ἰῃ (6 Αοο., ρονογηθὰ ὈΥ ἴ1Π6 ΗἸΡΒΣ-ἔοστηθα νοτὺ 
ῬΌΡΠ. ΜδὴΥ (26) Οὐοάϊοεοβ δηὰ εἀϊιϊοπβ σεδὰ “3 (1 δὲη); δυὰ 
ΤΏΔΠΥ ΟΥἾ [108 ρΓΘΙασ (818 τοδάϊηρ, θδοδυβ ἴΠ6 Ταγρυμῖὶς ποτὰ ἽΞΌ, δΡ- 

ῬΕΔΙΒ ἴο Ὁ6 (Π6 β8π|6 νοτὰ 1} ΠΊΟΓΟΙΥ ἃ ἀἰβδγοηΐ οὐ ΒΟρτΑρΡὮΥ, δηά 
ἼΩΌ ΠΊΕΒῺΒ δἰάθ. ἨΟΤΟΨΟΣ, [μ6 ἴοτα ἼὯὩΘ 888 ΠΟ δρρσγοργίδίς τοοῖ. 

Βυι ν]ιαὶ ἰ8 ἐπ οὐ ταΐξίπρ τ ὁπ6 εἰαε 32 ΝΟοὶ εἰοοά αδἴάε, δἰεἰΐί δοοτεΐηι, 

). 6, βἰοοά δἱοοῦ ἔἴτοτμ) μαγιΐηρ ἰδ6 Ηοῦγονβ, 88 [Π6 δηοίθηίς ΒΑΌΙΏΒ, 
Δετοῖηθ, ατοίϊυ8, 8].. Βρροβθᾶ ; ποῦ, (88 βοῖηθ οἴμιοσβ ΒΌΡΡΟβϑ), δίοοά 
αεί ἄς ἴῃ 1116 βθῃδα οὗ γο(ἰτίηρ ἕγοτῃ ἃ μαζὶ οὗ (Π6 ἴοσιηθσ πῖᾶὰθ ἀοτηδίη οὗ 
Βαῦγίοῃ, ἴον (Π6 Μράο-Ῥεγδίδῃ Κἰηχβ ἀϊὰ ποὺ σϑ] ηαυ Βἢ δῺΥ οὗ {Πδὶ ἀο- 
τοδίη ; ποῦ, (88 Ο.ὕ Β. Μὶςδ. δῃηὰ Ἐοδϑπη).), εοοά ὃν ἰλδ δἰ, νἱ2. οὔ [86 

]οη, Ἰ. 6. Μοαΐϊα δπὰ Ῥεγεία σογα οἢ 186 ὕουηάεγὶ 68 ΟΥ β᾽ ἀθβ οὔ Βαῦγίου ; 

ΤΟ} 1688 4068 1 πηδ8η, 88 ΒοΣΙΠοἷ ἀν δὰ Ηδνογηοκ δββοσί : δίοοα ὁπ τΐξ 

ἀέπαάεν γε, νὶζ. ἴῃ (Π6 αἰ(ἰἴυἀ 6 οὗἉ δἰίδοϊς, ἴον δίαδ 'ἰ8 ἢοὶ ἀίπάεν ζϑεί, δῃὰ 88 

γοῖ (6 ὈΘΑΓ 18 ποὶ τουβοὰ ὑρ δπιίγεϊυ, Ὀὰὶ 18 δ ΒΟ] ΘΏΓΠΥ οΔ]]εα ὕροη (ο 

αγίε6. 11 ἰ8 ἴῃ 1166], Ἰηάἀδαά, ἃ Βοη Ν αὶ ἀϊ βίου ο ρῆγαβα; Ὀυΐ (86 ἀἰ8- 
ΘΌΪΥ δθ θη ἰο αν γίβθη ἔγοτῃ (6 ἔβοὶ, (δῦ ὑπ] Ἰδίοῖγ, τα να Ὀ66 

ἱσπογϑηί οὗ ἃ {|| ϑυτηθοὶ βου]ρίυγεά οἱ 116 δποϊθηϊ του τ 6:8 οὗ Ῥογεῖδ. 
βωαρλος, ἀξορὶου τον «τὶ Ἀκαθυθε ὅδε ππ-πτ-π- 

4 81.066 (Π|8 88 Ἡτ 6, 1 ἢν τηεὶ ννἱ ἢ Ηοβτηδη δ ἢ εἰδρασυης ὑπὰ Ετζαϊϊυηρ, 
δα δὰ ιδἷ8 ΔοΪο τὶ μδ5 ὑγεβοηίεα ἃ βἰιῖ αν υἱενν οὗ ΠΏ δῃϊ61᾽5 ἱπη ΔΡΌΥΥ. 



ΘΗ». ΥἹ]. ὅ. 199 

Μουηίεν (Βε]. ἀον Βα. 8. 112) 888 ρίνϑῃ υὑ8 ἃ ἀδβογ ρίίου {π|8 δὴ δῃ- 

στανίηρ) οὗ δὴ δηΐπηδὶ οὗ (6 δυγηῦοὶὶο Κἰ πᾶ, ἴῃ ἃ ΚΓΟῸΡ ΠΟΔΡ ἰἢ6 βίαν οὗ 
ΒεἸυδ, νοῦ, Κηθα πρ οὐ ᾿γίηρ οἡ [Π6 τἰριι ἰοοῖ, μ85 118 Ἰεἢ, οὔ δ δσϑοῖ. 
Α βεηϑ56 οὗ βεουγν σοι η6 ἃ ἩΠῺ πιο ἢ] 685, Βθοη8 ἴο Ὀ6 ἴδ Ἰηἀ168- 
ὥοῃ. ῬΓΟΘΔΌΪΝ [Π 18 Βγτ 0 Ϊ ΠΟῪ Οἡ ἴδ6 τηοηυ 6 η(8 οὗ Ῥεγβία δηὰ Βδῦγ- 
Ἰοῦ, 88 ἃ ρϑτί οὗ παῖ Ὀοϊοησαὰ ἴο (Π6 ἐπδίσπέω οἵ (Π6 ΤΟΥγΔ] δηὰ πδίίοδὶ 

δίδπάδσγαβ; (866 Ρ. 177 δῦονβθ). 18 βἰρηϊ ἤοδποθ, θη νἱον θα ἴῃ βυςἢ 8 

Ἰῖρῖε, 15 οο ΘΙ δι ΓΙ Κῖηρ, --- ΤΌΤ, 88 Βοῖ16 δα Π0η8 παν ᾿ϊ, (10 ψ ΟΣ 

ΖΩΒΉΥ ΥὙΟΓΒΙΟΏΒ ἤδΥ6 ΘΟὨΪΟτΙη64), ἰθ (ἢ6 Ρ858. ΟΥ Ηρα] ; θυΐ 1 ΤΩΒῪ ὉΘ 
Γαδὰ 88 ἰη ΗΊΡΒΙΪ (1), πὰ δρρ]!οα αοἰυείῳ, (ΒΊΟΝ 18 σγαπηπιδί]ο αὶ 
ἴῃ τεβρϑοί ἴο 118 (οη).), ἰο [Π6 Ὀεδδὶ 88 γαϊξδίπο τ οπο δἰ ἀθ, νὶζ. ὮΥ Ραΐ- 
ὕπς ομε οὗ 18 ἴογβ Ἰερβ ἱπίο δὴ δγϑοί ροϑβίυγα ---- ἸΣ9.) ἤῸπλ ΣῸΡ --ἰ (86 
Ἠεῦ. ΣΧ (οορ. ἴῃ 1,6Χχ. 9 απὰ χ) ; γέδδ, ποὶ ἐμδὺβ (Βε γι.) ; ποὶ ἐΐγεθ 
εἶαεεεε ὁ ἱεοίη, νἱΖ. βἰὰθ, ο"δβῖ, δπὰ ἱποίβογ ἰθο (Ηᾶν.); ἴον μον Ἵδῃ 
8656 δ6 βαἰὰ ἰο Ὀ6 δείισεοπ (λό (εείβ ξΞ Βυὶ ἰ΄γεο τὴδεὲ σοι 6 ἃ ἸΆσΘ 
Ρογίΐοη οὗ ὈΓΘΥ͂ ΟΥ τανἱη ΔΙΓΟΔΟΥ ἴῃ [ῃ6 Δηἰτη8}᾽ 8 ΡΟΥΤΟΣ, ΟΥ (ἴῃ ΟΡ δ 
βοτγον θὰ ἔγοπι ἴῃ6 Ἡδίυγα οὗ (Π):6 βγη 0}}) ἃ ἰδῦρα του]. [{ βθθιηβ ἴοὸ 
Ὧ6 αυϊΐα ἱποοηρστυοιδ, [0 ΠΟηϑί 6. (Π 656 γὲδε 88 ἰθϑί ἢ, ἔῃ 48 τυ οἷ 88 [ΠΟΥ 
ἅτε δείισοεπ (δὲ ἰδοίς ; οὐ ἴο τοσαγὰ ἰμθπὶ (11 Φοτγοῦλο, ΕΡἤγθιη ΚΎτυΒ, 

δηἀ Βοδθηῃ.) 88 1ἰηἀϊοαίϊνο οὗ Μοάϊα, Ῥεγβία, αηὰ Βδγίοη. Τῆς Μράο- 

Ῥεγβίδῃ θιρΙγ 18 ἰἰ56 1} [Π6 δεαγ. ὙΒαΐ ἰΐ στϑβρβ, οὐ ἀθύουγβ, τηυδὺ 8 
βοιποι ΐηρ, 6186. [{ πΙΔΥ Ὀ6, (μαι ΒΑΟγ]οηΐα, Αβϑγτία, δῃὰ 1,γάϊα, 8.6 

δΥτ Ὁ] 1Ζοα ὈΥ͂ {Π6 ΓΙΌΒ; οὗ, ὙΠῚ|Ὲὴ δοῖθ τηοἀϊβοδίίοη οὗὨ ἴΠῸ ἀδδίση οὗἁ (80 
δΥΤΩΟΪ, (86 ἴῃγ66 ΥἹΌ8 ΤΑΥ͂ ἰπάϊοδία (Π6 στεδὶ αἷν 15] 0ῃ8 οὔ Π6 οἰ ρῖγα, θ: 2. 

Βυϊ 1 (Π6 ᾿αἰογ ὃ6 (γι, ([Π6η (ΠπΠ6 ΒΥ 0] ἀο068 ποί τοΪδίβ ἰο ἀδεοιγίης, 
δυῖ το {Π6 οογπερίοίε σγαβρ οὗ ρονοτ. -- ΠΣ 152.) δείισεθΉ {{8 ἰδοίᾧ ΟἸΘΑΥΙΥ 
ἰπάϊςαίε8, οὗὨἍ ὁουτβα, ἴμαὶ 186 ἸΣΌΘ ἴῃ ἢἶβ πηου ἢ 18 ρ ον, ἀπά ποὶ 1Π6 ἰδ 6.ἢ 

1Πο 56 ν 68 ; {86 ἴδπ). βυβὰ Πδ58 τεϊδιίίοη ἴο πῆρπ. ὙΠῸ ψογὰ δ5 (βδ] θα 

Ι ἀο ποἱ πὰ ἴπ (68. 1,6Χ. ; ὃδυὶ ἴ{ [Ὁ]]ονν8 [ἢ 6 ἀΠΔΙΟΡΎ οὗ (6 Ηδῦ. 1, ᾿ 

8.29. 2. α. -αἼΝ, [πὸ δεν φαϊά, Ῥατί. ὃ ρίαν. ; 10 ταῖρῃῖ θὸ τοπάοτοὰ 

Ῥαββίν οὶυ, ὁ 49. 8. ὁ. --- "1, [πιρογ. γέπι. ἰπ τε] αίΐοη [ο ΓΤ ἀσαίῃ ; 860 

Ἡοβηηδη υἱ Βυρ. 1. 5. 288. --- αὐ πιιιοὴ εδὴ, ἜΧῊΪΌ1 18. (Π6 ᾿ΠΙΒΡΈΓΥ σλΓ- 
τ ἃ σου βἰβίθπι Υ ἰγουρῖ.  εεὰ ἰ8 (Π6 Ἀρρτορτγίδία ἴοοὰ οὗἩἨ ὕθθαγβ.0 Οὗ 
ΘΟΌΓΕΘ, ἩΠῈΠ 8 ΑΥ̓ΠΔΒΙΥ 861 ΠΡ δηὰ ϑυρροτγίοα ὈΥ οοησιεϑί δηἀ ΓΆΡΙΏ6 18 

ςπατγβοίογζοὰ 'π {18 ψ8Υ, (Π6 τηδδηΐϊηρ 18: ΕἾ86 ὉΡ, δἀπὰ 8 Κ6 ΘχίθΒ.Υ0 
οοηααοϑβίϑ, ἱ. 6. βε1]Ζβ Ὡροη τυ οἷ ΡΓΟΥ. ὅϑυ:Οἢ 88 ἴπ6 οβ86 ὙΠ} ΟὙΤΈΒ, 

δοοογάϊηρ ἰο Χαπορἤοη, Ογτορ. ΥἼΠΙ]. 7. Ηδ οχιθηάοά [18 ἀοπιϊηΐοη ἴο ὅ'Υ- 
τἷδ, δῃαᾶ Εἰσγρί, ανθῆ υηίο ΕΠΠἰορία, δηὰ τεϊρπο οὐοῦ (86 σοι πΓΙ 68 ἴτοπὶ 
[6 Μοαϊογγαπθδη ὅθι ἰο [παϊ8, ἀπά ἴγομῃ ἴμ6 Επχίηθ ἰο ἰἢ6 Ηρα 5368. 

Αδεγναγάβ Πδγίυβ Ηγδβίαϑρίβ αχίαπάθα (ἢ ὈουπάΑΓῖ68 οὗ δι ρίγα 5111] ἔὰγ- 
ἰδοῦ, δυϑῃ ἱπίο ΤὭγαοθ δηά [πᾶϊα. Βυΐϊ ον ΔΠΥ ὁπ οουϊά εαἰ ἰδ Βἰπι- 
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βε Γαΐ ἀοτπιϊηΐοη ἴπυ8 οδπαγαοίοτίκοὰ ἀοδὶρηδίοβ [μδί οἵ δίδαΐα υηᾶον ἢ - 
τυ ([Π6 Μοάδ, 88 ᾿ζϑηροσκο ΔΡΡΟΑΓΒ ὁ ἴδνο ἀἄοηθ, 1 ἀο ποῖ θ66δ. ΤΠιδὶ 

Κη τν88 ΤΏΟΓΘ ΟΟΠΒΡΙσΠΟῦΒ ἴῸΓ ἰῃ θη ρεγδηςα δηὰ ἀθδυςΒΟΓΥ, [μδη ἴοΣ 

δι ΐοη δηὰ ἰόν οὗ οοπαυοδὶ; δηὰ ἴο βτβι ν 15 ἀϊδρταοοί] δρρει θα, 
δα τοι γοὰ ἔγοπὶ 81} ῬΘΓΒΟΠΔΙ ραγ οἰ ραίου ἴῃ 86 οοπαυσδὶ οὗ ΒαΌΥΙΟΩ, 

δηά νοῦ δογνδγάβ βίδὶ ἃ αἱ ἷ8 ραίδοθ απὰ βουβ68 οὗ ρίθδαδδυσθ. Νοιβίη 

ἤΟΓΘ, ΟΣΙΩΥ οὗἉ ποίθ, νγγαβ ὑπάδγίβκϑη π0{}} αἴθν ἰδ ἀθδίἢ ; τοῖν μδρ- 

Ῥεποὰ ἴῃ δϑουΐ ὑνγὸ γϑᾶγβ δυϊθεαυεηΐ ἴο (86 Ἄολρίυτο οὗ Βαῦγίοη. 1ω5η- 
δοῖκα ἱπάθοὰ πο ἀ8 (ἢ6 δοοουηὶ οἵ βυο ἢ ἃ ῬγΓΐηοΘ 856 [ϑαγίυδ ἴΠ6 Μοάο, 
δοί 'ῃ Χϑηόρδοη δπὰ (86 ΒΙδ]6, ἰο ὉΘ6 ἃ τεσ βεϊΐου. Βαυΐ ἐνθη ἰἶ (5 
ὙΈΓΟ οσοπορααά ἴἰο πΐπ, ΨΥ δῃου]ὰ ᾿γθ βδυϑρεοί (6 γον οὗ Γερσοδοηύῃς 

εἰἰ6 ἀγμδϑίυ ᾿π 4υ 68.100 88 ἀοὶπρ (Πΐπσβ, το ἢ ἀγῸ ΠΟΙ ἱποοωρτυουθδ 
ψἰ ἢ 1Π6 ἱποβιοί ΠΟΥ δηὰ (δ6 βἰοι [Ὁ] {ἰπα!ἀ γ οὗὨἨ Ἰρασίυϑ [16 Μίεάοἕ 
1 τι ὈοΟΚ ὈοίοΓγθ υ8 Ὀ6 ἃ. βοιίοῃ, 1 4068 ποὶ 5ῆονν ΔΩΥ τδηΐ σῇ ἰδ] βῆ, ΟΣ 
ΔΠῪ ἰδοῖς οὗ Κηον οασα 88 ἰο Οτγίθηΐαὶ Εἰ βίοΥΥ οΥ συϑίοππβ. Αἱ Ἰδββὶ ἢ Βθθτιϑ 
ἴο τῃ6, {παὶ 7υδὲ δηα σοηογουβ οὐ  Εἰσἴ8π) νν}}} ποὶ νϑῃίυγα ἰο δϑὔἔστῃ (δὲ κα 
ἀοοβ. Αβϑ ἴο ἴπ8 ἰάθα οὐηνευθὰ ὈΥ [Π6. ρῆγαβα, ἐλ6 ἀδυομγίηρ οὗ Πδελ, 
ὁορ. Μίιο. 8: 2, 8. ον. 17: θ. ΑΒ ἰο ἰῃ8 γαραοϊέῳ οὗ ἴ16 Ὀεδγ, 1 16. 8 
γ76}} Κπονσῃ σΠατγδοίογϑίὶς. Αὐτί βίοι! ο8}}5 ἰὶ σαρκοφαγῶν δῃὰ ζοδον πάμ: 
φαγον, (Ηἰ5ι. Ναῖ. 111. ὅ). ΝΥοϊ υῃίΓδαῦοπ] ἰΐϊ δἰίδςοκβ πγθη, 88 μν]]} 
88 ἴΠ6 ἸΆΓΡῸΓ δηΐΠ818. ΤῊ ον ΓΟ ηρ παπὰ οὗἩ Ῥτγονίάθῃοθ, τοσγϑουοῦ, 8 
οὶ ἰυβί δἰ ἐν οὗ Ὁ. {Π6 τ Ρ ἰὴ [Π6 Ἡ ΠοὶῈ τηδίοῦ γαβρεοίϊηρ [8ἷ8 ἀΥ παϑίγ. 
-- Π ισας εδαἰά οὐ ἰλεῃν δαἴά, τηδαηβ, (μαι ἀοἀ οΥ ἤσανθη σάνο οοιαπιδηὰ 
ΟΥ Ραγπλἰβϑίοῃ ἰ0 ἀθυοῶν πιο ὕστε, ἱ. 6. [ῃ6 σΟΠΟΟΓΤ 8 ἀπ ΘοΠααοβίϑ οὗ [18 

ἀΥ̓ΠΑΘΙΥ͂ ΟΓΟ ὑπ άογ {Π6 σονοσγησοθηὶ οὗ 8 βυρογιπίοηἀΐης Ῥγονιἄθηςθ. 

(6) Αἴοσ τῃ15 1 Ἰοοκοὰ διἱοπιϊνοῖγν, ἀπά 1ο  δηοίδπον [Ὀ6 861] Π|Κ6 ἴο ἃ ῥῬαῃίμοσ, δὰ 
ἰι δὰ ἔοατ νη σϑβ οὗ ἃ Ὀϊγὰ ἀροη ᾿15 Ὀλοκ, πὰ ἴουν μοδάδ Ὀεϊοησεὰ ἰοὸ ἐδ δοδϑῖ, δπὰ 
(ἀοπιϊπίοη γνἃ5 ρίνϑῃ ἴο 1. 

Ἔκ, ἔδε α ραπίλεν, ἩΙΟ δαθπιϑ ἴο ΡῈ (88 ἰγὰς 58Θη86, γαῖ Ποῦ (ἴδῃ 
ἰεορατγὰ αϑὶη ουν Επρ. νογβϑίοη. Τν 8 θθδβί 18 βνἶοῦ (πδπ [ἢ6 Ἰίοη οΥ θ6ΆΓ, 
ΔΠα ΘΑ. }}Υ ρον ογίῃ!. --- ἤομγ ισίησε οΥΓ α διγαὰ 18 αἰ 1η|6]}ρ10]6. 1 
ἴῃ ν. 4, 16 νησϑ οὗὨ δῇ δβαρβὶο δϑδίᾳπεά ἰο (16 Ἰΐίοῃ ἱπάϊοαϊα ϑοῖσεῦ δηῃὰ φϑ- 

ἰοοϊίψ, [6 ὑνο ραὶγβ οὗ ν"ἱηρβ ρίνθη ἴο {π6 ῥϑηίποσ τηυεῖ ἱπάϊςαία στεαΐ τὉ6- 
ἰοοϊίψ. Α5 πὲ ἩΓΓΠΟΓ ἀοοθβ ποὶ ἤθγθ σορϑδὶ ([πΠ6 ψογὰ εασίδ ἴῃ οοῃπηθοϊίοι 
Ὑ}1}} εοὐπσδ, Ὀυΐ ΠΊΘΓΕΙΥ βαγβ ισέπρε οὗ α δίγα, ἰῃ6 παίαγαὶ οοποϊ υϑίοη ἰδ, 
ἰ8δῖ Π6 πιθϑῇϑ ἴο γεργεβθηὶ (Π6 ἢσϑί Ὀθαδὺ 88 186 βίγοηοσ οὗ (ῃ6 ἔνο, 

δυΐ ἠοἱ 8ο διν τ. ἘδοίΒ οοσγεβροπά. ΝΟ δ ΖΖαγ πδὰ ἃ πα ΚΠ γ ἴογοο, 
ἃ τοδί βΝΔΥ ; ΑἸοχδηάθγ, ν᾿ ἃ πδηά[}} οὗὨ ἰτοορβ βυυάυοα {[Π6 οτγἱοηίαὶ 
νον] : Νεδυςῃδάποζζαν ἰουπάθα δὴ ΘπΊρὶγα ᾿  ἰς ἢ Ἰαδίθα δἰ ποδί ἃ οθῃ- 
ἔα ; Αἰοχαπάσδγ ομθ Μΐοι οπἀθὰ Ἡν ἢ Πἷ8 16. ΤΏ ροΐηὶ οὐ οοτωραγαῖῖνθ 
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δἰγεησίλ, (ΠΟΘ γθίογο, ἰ8 ἢοΐ ἤδ γα ἰακϑη ἰηίο νΐενν, Ὀυΐ (Πδὶ οὗ ταρία πιουεπιοηί. 
10 ι|}|8 ΝΕΒυς δάπεζΖζαῦ ἐχςοθ] δὰ τους, θὰ ΑἸοχαπᾶεγ ουϊδίτρροὰ 81] 
οὐἶμβογ ΘΟΠαΌΘΓΟΓΒ ἴῃ {πὸ Εἰδεὶ ον Αἴ εβῖ, Ήποε ἔισο μαΐτς ΟΥΓ εὐΐηφε ἴο Βγτι- 
0] 1Ζα ι18 τῃηονεπηθηῖβ8. Βυΐ ἢονν 8γ Νε ἴο δηά δὴγ δάθαυακίε τηθδηΐηρ οὗ 
{86 ἱπλσογυ, ἱἢ νγ ΔρΡΡΙγῪ 686 ννἷηρβ (ἢ 1βηρογκα δπὰ βόηθα οἱ 6 γ8) 
ἴο ἴῃς Δίφαο-ογβίαπ ἀγπαείγ 9 ΝΕΠοΥ Ογτγυβ, ποὺ Παγίυϑ, ΠΟΡ ΧΟΥΧΟβ, 
ὝΟΓΘ ΓΟΙΏΔΓΚΑΌΪ ἴον γαρίαϊίῳ οἵ Ἤοοπαιιοβί, Ὀαγοπὰ οἰδεῖ ΘΟΏΠΙΘΓΟΓΙΒ. 

Ογγὺβ νγ85 88 ἰοης ἰη βυθάυΐϊησ Αϑἰα Μίποσ, ἃ8 ΑἸεχϑπάοσ νγ85 ἴῃ δυθάυ- 
ἴῃς 81} πὲ Εἰαβί. ---- 28, ρἷτν. Μ ἢ ἔρτῃ. βυβα, ἴῃ γείεγθηςθ ἰ9 ΓΝ. -ὶ 
Τοιν ἀεαάς, ποὶ ᾿παϊοσαιῖνο ἤδτγὸ οὗὨἩ γον ἀΐπρϑ, ΔΒ Το ηρ. δυρροβοθ. Τὸ 
ἐβ.Α Ὁ} 151} {Π||8, ἢ ἀρρθ 815 ἴο δη. 11: 2 απ ἔν. 18:1. Βαϊ 6 Βγβὶ 
ῬΆΞΞ ΖΘ ΠΊΆΪΚ68 ΠΟ τηθηϊΐοη οὗἉ λεαας ; δηὰ 16 ἰαϑὲ ππθηϊοπβ δευεη ἀεαάξε, 
τ ϊο ΔΥΤΠὉΟἾΖ6 βενθὴ Κίπρθ (εν. 17: 10), Ὀυιϊ 1Π6Υ 80 5.0 0}}2Θ 
δεύεη ἀξ (εν. 17: 9). ΤΙΝ 8 βγπιθοὶ, (Π6η, 15. ποῖ Ἰϊπηϊ θὰ ἰο βρη γἱης 

ξίπσε. ΤΙΝ 18 81}}} τῆογα οἰβαῦῖγ ἀδοϊἀ δά 1. Εν. 12: 8, ψΠογα δουέπ λεαάξ 
ΓΕ ΔϑοΓ 64 ἴἰο (6 ἀγᾶσοη. Τὴ6 ἰΌυΣ Ἰιοδάς, (ῃ θη, Δ Ὀ6 τοραιἀοὰ 88 

186 δγα)ῦο] οἵ ἀοπιϊηΐοη πῃ {Π|Δ ἴουν ἀϊδετγεοηὶ αὐαγίογβ οὔ ἴπ 6 νου ]ὰ, 1, 6. οἷ 

ὈΠΊΨΕΓΞΔΙ ἀΟΠΪ ΠΟΥ ; ἴῸΓ αι ῖδη᾿Β βαύθη ἀεααῖς ἅγὰ οἰ θαυ δι Ὁ] θιῃ5 οὗὨ Ηἶ8 
ξτοδλὶ ρονεσ. ΤΠ σαπὶ (δε ο- Ῥεγβῖ4) ἴῃ 8: 4 18 ἀδβοσ θα 845 ρυδ)ἶης 
19 δίίβδοκϑ ποῦ νναγ, δου ἢ νναγα, δηἀ νοείναγά, θυ ποὶ εαξίισατά ; 

ΜὮ116 ἴη [Π6 σα86 Ὀαίοτγο υ8, {πΠ6 ἴουν 6845 ἰπάϊοαῖα 411} ἔουν αἰγθοιίοηβ, ΕῚ 

δῖ τἰσῆϊ ἴῃ ΤΥ νἱον8 οἵ (6 τηρδηΐηρ οὗὨ (ἰδ ϑγπιῦο]. 7 611} ἀοεβ8 2: 89 
(“ δὲ 58}4}} γα ονὲν αἱ ἐλό δατίλ᾽} οογγεβροηὰ 1} ἴ6 ράββαρα Ὀείοτγο 8 ; 

δΔηά αἷἶ5ο πῖῖ 8: 2]---28, δηα 11: 8, 4. Ι,δηρ. μία Υ ἱπιϊππδίθβ, {παὶ [86 

πτὶϊον οὔ ἴΠ6 ὈοοΚ οἵ Πδιῖ8] βαρροβαά, [μαι {Π6Γ6 σοῦ οὐΪγ ζΟῺΣ Κἰπμ5 οὗ 
186 Ῥεγϑίδῃ ΟὙΠΑΒΥ (11: 2), δά {παὶ ἢ α8 οοπίουηἀεα Παγίυδ (οάο- 
ἸΔη05 ΜΠ Παγίυβ Η γείαϑρίβ, πα 50 τησοὰ ΑἸοχδηᾶδν ποχί αῇοσ Ὠϊπ,. 

Ης κἀς, ἐμαὶ “186 Ἰρπογαηςθ οὗἉἨ {Π6Ὸ Μδοολθδοδη ρογὶοά γοβροοίησ (ἢ 6 
Ηἰβίοτ οὗἩ 16 Εδϑί, τβδ κθ8 (Π6 Ὑ Ποἷδ πιϑίϊοῦ ἃ (δρ ἰμαὶ οὐρῃϊ μοὶ ἴο 
δἰστῖκο υϑ ΜΠ ΔΩΥ βυγρτγίθα," (5. 808). Υεῖ 1 πιυδὲ 6 ρογιθὰ ἴο 
88. ἰὶ που]ὰ Ὀ6 δοπηον δὶ βυγργιβηρ (0 πι6, {ΠπΔῖ δ ἢ} ἃ πιδῃ 88 ᾿ντοῖθ (89 

Ὀοοῖ οὔ Ὠδηΐοὶ, απὰ ὈεΪοησαά ἰο ἃ παίϊοη ἐμαὶ μδα Ὀδοη, ἴτοπὶ Ουτυβ ἀον ἢ 
(ο ΑἸοχδπάοθγ, υπάον ἰῃἢ6 Ῥεγβίδῃ ἀοπγδίη, βϑιιου]ὰ ανα ἱπουρῆϊ δηὰ βεὰἃ 
ἐπα Ῥεγβία δὰ οὔἱὺ ὕοωγ Κίηρϑ, θη 10 δοίυα !γ δὰ ἐλέγίεεη. ΤῺ6 
Κηον οὐκε οἵ οπιρίτοβ ἀϊϑρίαγοὰ ἰπ (ἢ6 ὈοΟΚ οἵ Παπίεὶ, ἰογυϊὰ8 βυςῖ 
δυρροϑίϊίοη. Οου]ὰ ονεηῖ8 ᾿ἶκ6 [8086 οἷ ἰοοὶς ρδοα ἴῃ γεβρθεί ἴο [89 

Ἰονῖσ ρϑορὶθ ὑπάον (6 Ῥεγβίδη ἀοπιδίπ, ὃ6 80 {{{||6 πον, ΟΥ 80 6 ΓΕ Ι 

[ογχοιίοη, δἴλον ἴαρβθ οὔ {ἴἰπ|6 80 88} 2 Απὰ δἰ βουσὰ [δ σοῦκο ἀβ80Γ6 85 ἢ8 

ἐδαι (Πότ ἰδ πίολς αἰ 7 Πὲς ἴπι 4}} {}18, ΤΥ οὐαὶ οοην]οἰἰοΠ8 ἃγα αὐ ἴο (6 

οοπίγαγυ. ΕἾΠΑ, (ἢ δυροτγηἰοπάδηςο οἵδ πον ΡΟΥΤΟΓ 8 ἀρδίη ἱπεϊπιδίοά: 

Απὰ ἀοπιϊηΐοπ τοας σίυεη ἰο {,. “'ΤῊΘ ρονγοτδ ἰμδὶ Ὀ6 ὅτ ογἀδποὰ οἵ σοἀ." 
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80. δυϑῇ (86 ταϊδοβίονουβ Ὀοαβί, ἰΏ Αρος. 18: 8, 16 καἰὰ ἰο Βαανὰ “ Ῥονοῦ 
εἰνϑῃ ἰο 11." 

(7) Αἴἴζονγ (ἢϊ5, 1 Ἰοοκοὰ δἰτθητ νοὶ ἀστγίπηρ 1Π6 νἱβίοπϑ οὔ {π6 πὶρῇϊ, δπᾶ ὈδΠοϊά ! 
ἃ ἴουτγίἢ ὑδαβὶ, ἰοττὶ 16, βίγοηρ, αν οῃ Ἔχοοοά!ηρὶν ρον γα, δπὰ 1 δα ρτοαὶ ἰοοιὶ οὗ 

ἴγοη ; ἷξ ἀανουτοά, απὰ ογυκηοά, ἀπ ἰγοάο ἴῃ6 τοπιπδηϊ υπᾶον [15 ἔδοῖ, δηὰ ἰτ ἀϊδοτοά 

ἔτοπι δὶ 16 οἵϊοῦ ὑυδαδίβ τυ οἢ τσοτα Ὀοΐίοτγα ἰδ; δηὰ ἰϊ πδὰ ἰθἢ ΒΟΓΏ. 

ΣΌΝ, 86). (τοοῖ ἸΔῸ, το ἴῃ Αὐαδὶς πιθϑῃβ ἐο ὅς δίτοησ, τοδιεῖὶ), 
ἰουτηθὰ ΌΥ δαὶ ργδεῆχ, δηὰ “ (86 δά). επάϊπρ ἴον ἴδβιῃβ. Δ. ΤὍΠα βοοοπὰ 
οἴδυβθ, ΓΛΩΣ ΣΡ ΎΡῸ » 16 ΤΏΘΓΘΙΥ δὴ ἰηίεηϑῖνα οὗὨ [86 ργεσθάϊηρ νογὰ. --- 

9, ΗεθταϊΖίηρ, ἀυαὶ, ΠΠ|. ἔσο τοῖσδ οὗ ἰϑοίδ ; ἰουπὰ ΟὨΪΥ ἴῃ Ὁ10]1ς 8] (Πδ]- 
ἄεα, ὶ 81. 2. --- Ογεαΐ ἴγοη ἰδϑοίἦ, τῆθΆη8Β ἃ ὙΘΥῪ ἀσδβίσγυοσιίνα ρόποῦ. 

Ἠεποο, ἰη {Ππ6 δϑαυεὶ, ἀδυοιν, ογιιδῆ. --- ΠΡ ΤῸ, ΑΡΒ.. ἴδῃ. Ῥαγί. οὗ ΕΞ. 
--- πΌΡ", Ῥαγί. ἔξηι δαὶ] -- προ, ἴεπι. Ῥαγί. ΑΡΒ., ἔογ [π6 δδββὶ ἰϑ 

Ββεγθ γεσαγάθα 85. ἴδηι. -- σπῖνΘ., ἢ ἴδηι. βυθ. Ρ. 86, ῥϑγ. βϑθοοῃὰ. --- 
ἘΣ. ἀυα] ἴοττα οὗ 2, ΗδὈταϊζίηρ {Κ Ἰ29 ἀὔονθ. ΤῊ ὙΓΙΓΟΣ σῖγα 
ἴο {{π|8 ἴου γί! Ὀθαϑὲ πὸ ραγίἰουΐαῦ ἤδῖηθ. ]δΙ ΠΥ 10 νγ88 ἃ. Ῥϑου δῦ πιοη- 
δἴοσ. Τμδ γϑάβοη ΨΥ 6 Οὔ ἶ8 8. ΠΆΠΙ6, Β66Π18 ἴο ἢ6, ἰδεῖ ἴῃ ἴμ6 ποιὰ 
οἵ πβίυγα πο 81} ἀ6 σου ]ὰ "6 ἴουπα, ἴῸΓ ἴῃ πὸ ο886 οὗ γϑα γ εχ βίην 
Ὀαοαδίβ, γα ἴουγ οἵ [ἢ δπὶ υπηϊ 6 ἴῃ 0Π6, 80 88 ἰο οοηϑίϊ 16 8ἢ ΒΡΡΓΟρτγίδίθ 
ΒΥτΩῦΟΪ ἴον (86 ἴοι γ Εἰ ησαοιῃ8 οὗ ΑἸεχδηά ον Β βυσοοβδοῦβ. Ηδ οἴββ868 [ἢ 656 
Ὁπάεγ (Π6 ἀγηββίυ, οι ργε μθηβίν οἶυ οοηβδίἀογοᾶ, νος σγονν Ὁρ οὐἱ οὗ 

[86 ργϑάοπιίῆβηοθ ΟΣ νἱοίογί 68 οὗ ("6 Οασθοκβ ἴῃ (6 Εδβὶ. Βυὶΐ πῆθη 

δπουρι 'β ἱπίγοἀιιςραᾶ ἰο ἀσδίσπδία [Π6 σθηθγαὶ ἡδίυτο οὔ {π6 ἀγπαδβϑίυ, Ὀοιὰ 
Πόγα δηά ἴπ οἷν. Υἱ]. δπὰ χὶ, ἢ σ068 οὐ δῦ ἱπίο ἃ ποίΐοα οὐ ΟὨΪΥ δυςῖ Κἰπρϑ 

ΔΒ ῬΘΙΘ ἴπ (86 ποὶφῃθογῃοοά οὔ Ῥαϊοβιΐπβ, απὰ Βαά τζογα οὐ ἰθβ8 ἰο ἀ0 
ΜΠ} δηπουΐηρ ᾿ἴ. ΑΒ Αηιϊοοϊυβ ΕΡΊρἤδπ68 τνᾺ8 ἱποοπηρα ΓΘ ΌΪΥ (86 πιοδὲ 

ΔηΠΟΥ πρὶ ΔΠα τη Ἰβοβίανουβ οὗ ἴῃ θπὶ 411], Β0 ἃ Ῥθου ᾺΓ βιιαγα οὐ (Π|6 ὈγΟρΠΕΟΥ͂ 
τεβροοίίησ [πΠ6 ουτγίὶ ἀγηδβίυ, 15 δ] οἰ δα ἰο Πἰπὶ ἱπ δδοὴ οὐὨἨ (6 οδδρίεγβ 

παπιρά. [{ ἰβ8 ονυϊἀθπί ἴγοπι ἃ οοπιραγίβοη οἱ μἰδίογίοδὶ [Ἀοἰ8 8 76} 83 ἔτουὶ 
ἐπα παίαγα οὗ ἰῃ6 6886, {πὶ ἃ ἀγπαβίυ ἰ8 βροκθῃ οἵ ὈὉγ ̓ δηΐαὶ 88 ΠΊΟΓΕ ΟΥΓ 
1685 ἀγοδάξι] ἀπά ἀδβίγυοίϊν, δοοογάϊπρ' ἴο (86 τηϑαϑυγα ἴῃ τ Ὠοἢ ῬΑΪ68- 
εἶπε νδβ δοίῃ!}]γ αθεοίθα Ὁγ ἰΐ ἰπ (μ8 νᾶγ. 8.66 (86 [116 ἀϊβουββίοη οὗ 
1} 15 βυ δήθοι ἰη (π6 ἱπιτοάδαοιίοη ἰο {88 ομαρίον, ρ. 188 δοᾳ. αῦονβ. ἃ τίρᾷὶ 
νον οὔ (18 πηαίίον 'β οὗ 16 ἰρσίιαβί ᾿ἱπωρογίδηςθ ἰο (Π6 Ῥγορογ ἱπίεγργείδ: 

ἔοη οὗ Π6 ὈοΟΚ. 

(8) 1 οοηϑίἀογοὰ διϊθηι νεῖν (ἢ 6 ἤογπα, απὰ Ὀεμοϊὰ  ἀποίμον ἘΠπ||6 ποτα ολπιὸ ὕΡ 

Ὀείνοοη ἴἰἸοπιὶ, δὰ τῆγοα οὗἩ [ΠῸ ΓΟττΟΓ ΠΟΙ Β ποτ τοοϊοα ουὔϊ ἔτομῃ Ὀείοτο ἰἴ, δηὰ Ἰο] 

{με γΘ ὑοσα δύ {ἰκ6 (86 6γοϑ οὗ ἃ τδῃ ἴῃ τπδὲ δογῃ, δὰ 8 τηοαιϊὰ βροδκίηρ ατέβὶ 
(πη ρ 5. 

Τῆι ἱπϊγοἀιοίίου πίοι ἐμ6 τσίϊου Βασα τβῖκοβ ἰο δἷβ δοοουηί οἵ (86 

ΡΣ 
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διεἶα ἀογη, ϑἴνονβ, ὈΥ͂ 118 Θρδοί ΠΥ οὗ τᾶπηεν δηὰ 18 βοϊ δι} γ, [Πδὶ Ὧ6 ἷ8 
ξοὶησ ἴο Ὀτίηρ ἰογπαγὰ βοπιθί ίησ ΜἩοἢ 18 ρΡΘΟΌ] ΣῪ που ἣγ οἵ 186 γοϑδά- 

δι᾽ αἰϊϑηϊίοη --- δἱ ̓εαβί, ϑοιῃϑί εἷηρ ἰῃ νος Π6 Εἰ πι86}} ἔδ!ε τ[ἢ6 ἀδορβϑβὲ 
ἰπίασεϑῖ. [β ἷ8 δἰ παΐϊαν ἴο ἐμαὶ ἢ ἢ ἰΒ ργθῆχϑα ἰο (μ8 δοσουπὲδ γεβρθο- 
νοι! γ οὗ οαςεΐϊ οὗ 6 ἴουγ Ὀοα5ι8. Τμδὶ λογηϑ δὺθ {6 νγν6}} Κποῦγη βγη] 
οὗ ροινεγ, ϑρθοίβ!ν οὔ ῬΟΨῸΣ 88 αἰγθοίθα ἀρϑὶπϑὶ ὁρροϑίῃρ ἴΌΓοθβ, ἰβ ἴθὸ 

διηιὶ αν ἰο ποϑὰ ργοοῦ; [6 ὕϑβδὺ 06 Υ οοηραγο θυ. 38: 17. 1 ὅ΄διι. 9: 
10. 1 Κ. 22:11. Ῥβ. 18: ὃ (2). 112: 9. 182:17. 148:14. ἼΒο Ηἶκο ἴδ οὖν 
ἴδῃ ἰουπά ἴῃ ἐπ6 Αροο., δηὰ ἱπ ἴπΠ6 Ὀοοκ οὗ Ἐπποοῆ. --- ΣΙ, “νι. δὰ}. 

ἴου Ὑ 8. Βοῖὸ ἰγθαίβα δβ ἐεπιϊίηἷεα. Τμὶδ 18 ἴο Ὀ6 υπάδογθίοοα 48 [86 

δγτοῦοὶ οἵ Απιίοσδι ΕΡῚ ρ δ 68, οἡ "18 ἢγβί δοοθδϑίοη ἴο 6 [ἤσοηθ, ννἤθῃ 

δα ματος ρα ηδί ἢἷπὶ ΟΓΘ ἡυϊηογουβ δηὰ βἰγοης, δοίηρ {Π6 ἔτίοπαβ οὗ 
πο Κίπρβ σβοεη Β6 δα ἀδροβοᾶ. ΤῊ ρτΌρταθ8 οὗ (86 1{||60 Πογπβ στον ιὶ 

ἐδ ποῖ βεγο βρϑοϊβαᾶ ; δυὶ ἰπ 8: 9---1 1 [Πότὸ 18. ἃ βρθϑοΐδὶ δ] υϑίοη ἴὸ 186 
ἔιαάυδὶ ᾿πογεδθθ οἵ (Π6 βαπη6 ἐὐέΐο ἴογτ, ἀπ|}} ᾿ὰ Ὀφοοπλθ8 8 σγδαί ὁπθ. [8 
11: 31, ιμο οτὶ απ οὗ Αι οο θ᾽ ἀοπηϊπίοῃ 5 ἀδβου θὰ ἴῃ σοπίουτη!ν νυ ἢ 
(86 Στ ΣῚ οὗ (Π6 σογβα θαείογε υ8. Αηὰ ᾿Ώθη {18 ϑ8πλ6 ἤοτπ ἰ8 Βαϊ ἴῃ 7: 

30 ἴὸ “Ἰοοῖς τογὰ βίουϊ ἐπδῃ 118 [6] ον 8,7 1ἢ 8 15. Ὧο οοῃίγααϊοίίοη οὗὨ 1δ6 

ΒΓθο ἀἰηρ ρδϑβηβο. Απίϊοοδυβ Ὀορδη [18 Γοῖση ἢ [66 Ὁ]6 πηοδηδ οἵ βὰρ- 
Ῥονγίίης ἰι πη86}}, Ὀυϊ ΌΥ ἢδιίογυ, γα, ἀπ ἀοχίθγουϑ τπβπαροπιοηί, ἢ τοδδ 

ἴο ἰοσπ δος ρον, το ἢ6 ᾿Π6Ι4Θα 50 88 9 ΒἤΠΟΥ ἴΠ6 Φενν8 Ὀογοπά 
41} (οττθοῦ Ἵχϑιηρὶθ. Τῇ δθοὺ Κϑαρϑ ἰβ Ἔγϑ Ὀροη πη), ἀυτίηρ ἴΠ6 ν᾽ Ὠοὶθ 
ἐοῦγεα ἰπγου ἢ τ ΕἸ ΟὮ ἢ6 Ρ68868; 8πὰ [{ 18 ἴἰη (Π)6 ἰδι [6 Γ ρατὶ οἵ Ἀΐ8 οουγβδ, 

ἐδαι ᾿νὸ “ ὈΘΟὺΟΒΔΘΒ ΠΊΟΓΟ βίουϊ ἰμϑη Β 18 [Ὁ ΠΠοννβ. --- ΡῸΌ τι ΠΡ Ὁ ἰπ ν. 20, 

ἔειω. 8. Ρ6Γ5. βίηρ. 'ἰπ Ῥεδὶ, ψ τ ἃ ἤπα] (--}) ἱπβίθδα οὔ {π|6 πογπιαὶ (- ), Ὀ6- 

ἧς ροϊπιοὰ [κὸ Π6 8 ἔδτε. ἰπ νογὺβ Ὁ. [ἢ ροποΊαὶ, εἴθ Ομα άδο υοισεῖ- 
Ῥοΐπίδ ὙΆΓΥ, βοσογάϊης ἰο ἰη6 ΒΑ ηϊς υϑϑρα, [ΔΓ ποῦ ἴβδη ἴἢ6 Ποῦγον, 

δηὰ τ6 γεγο 68 οὗ ργοῃυποϊδιΐοη ἃ πυϊθγουϑ δηἀ δοπιὸ οὗ ἔθ πν ΡῈ Γ- 

μἰεχίηρ. [πη (ἢ 6 γονγε}8 ἂγὸ δά βρίοα ἴο (Π6 οογγϑοίβὰ γοδάϊῃρ ἸΠ 902 

ἰ. ο. ἴο ἃ έκι. ουῆχ. Βαϊ ([5 ἰ8 προ ]εββ. ΤῊ τπδ86. ΓΟ) 8. ΘΑΌΔΙΥ 
κοοά; ἔογ 86 χοπάδγ οὔ (6 Βογῃα 5 βιἜθα ἴῃ νβ. 19, 20, 8: 9, Α4]., 1. 9. 

δα σεπάον οἵ ἴθοθα ψμοπὶ (᾿6 ΠΟΓΏΒ δυτῦο}|ΖΘ, ἰ8 ἀρρὶ]6α ἴο. 18 ΠΟΓΏΒ 
ἰδεπηβοῖνεβ; ψ ΒΟ 5 οἴθῃ ἀἄοπθ ἰπ (6 ΑΡροσδΊυρβο. --- ΣΞΌΣΝ (Γ 

8ὸ ἴ6 Κοίδι βῃουϊὰ Ὀ6 γοϑα) -ι ἸΡΘΩΝΣ 186 ΒΟΓΙΔ] ἴοι, [ἢ 

Ῥβιίδῃ υπάοῦ ἰμὸ Ὁ δοίης ῥγοϊοηροά, (48 ἰδ ἰδ ϑοιῃμβδίϊπθ8, μϑγίϊου- 
ἰαεὶϊγ ὙΔθΩ ἱπ δὴ ορϑὴ δυ δὺο), ἃ8 ἰπ ὩΣΡΌ αὔονθ.0 Τ7)ιε ευ]]8- 
6 -τς (ἔου τῶ) ϑιγγαίχοδ, 8 2ὅ.1. '"Β6 ρταηιτοασίδηβ πὰ οὐ ἶς8 ἢανΘ 
ἸΔοσ 1] ον οΓ]οοκοὰ 1.686 ἴΌγπιδ. Βοβίἀββ {{18, τς (ἴον (πΠ6 πογίρδὶ Γδὶ) 
δ ἃ ᾿ἰθογιγ οοἱ υπίγοαυδπί ἴῃ ἴ6 ἰαίες Ηεῦγονν, βροςα!!γ θη ἐὰ 18 [86 

ἔγεὶ Ἰἰείίεν ; (Ὁγ ἴ[Ββθη ἴδ παίωγα γ ἰμο 68 ἴο ἰΔΚ6 ἃ ϑοσλοί ἴῃ ἃ οἰοβθὰ 8γ]- 

ἴα 0]6. Το ἔογπι οὔ μα υϑγὺ ἴῃ {μὸ Κι αἰ δ} 18 σ880.») ἔῸΓ δ ΣΡ ἰδ ἰσοδιϑᾶ 
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8.3 [1836.) ἰη δοοογάδησο ἩΠῚῈ τ δὲ 85 ᾽υπί θ6δη βα] ἃ. ΤΉ οογτγοοίθα τεδ- 
ἴῃς οὔδησαϑ [86 ἴΌΤΤΩ 80 ΕΒ (0 δοοοιῃπιοάδῖο [ἢ 6 γεηι. σϑηάογ, νἱζ. τ στ. 
1 Βανὸ ἰγαπϑἰδιοα ἰΠ6 νογὰ ὈΥ τοοίεα οὐ (ευοῖϊεῖ, ετααΐεαυί) ; νὨϊοῖ Ποτ- 
ΘΥΟΓ τη 68}8, ἴῃ ΟὟΓ Ἰδησυαρο, Βοηαν Βαὶ ΤΠΟΓΕ (8 8 ἤ6ΓῸ ἱπίηἀρά, πη- 

1688 να ᾿ἰτῖ τἴμ6 1468 ἰο ἴῃ6 ΚἰΠΡῚΥ ΡΟΥΤΟΓ ΟΥ οῆςθ. [1η νυ. 20, ἰῦγϑα Βουτιδ 

ΔΙῸ βαἰὰ ἐο ζαϊϊ Ὀδίογα (6 1016 ποτ ; δῃὰ ἴῃ ν. 24, (ἢ βᾶπι|6 ὁσσυσσθῃοδ 
6 ἴῃ ἀοβογί δα Ὀγ 16 δηρδ]-ἸὨ ΓΡΓΘΙΟΓ : “ ἢγθα Κίησϑ δλαϊ δὲ λει ἰοαὶ." 
Ι υηπἀογβιαῃὰ [Π6 ραϑβαροβ, ἤθη [ἢ σοι ρθΓοα, 88 ἀδεὶ παι (Π6 ἀδέλγο- 

πίζαίίοη οἵ ἴἢγοα Κίηρϑ, Ὀυΐ ποῖ οὗἉ [Πεῖγ δοίυ δὶ ἀθειϊγυοσίίοη 88 ἱπάϊνί υ.4]5. 
ΑΒ ζἀέπσε, ἰἴτοα οὗἩ ἰῃθπ σὰ ἀθβογ θεὰ Ὁγ ἀἰ ογθηὶ πιοάοβ οὗ ἐχργϑεείοῃ, 

ΥἷΖ., ἰὰ 18. βαϊὰ {πὶ (ΠΥ δῦ σγοοίθα οὐ, ζαϊί, αηὰ (πδὶ [ΠΟΥ τὸ ἀτωπδίράα. 

ΤΠ ᾿Ἰοδϑὶ ἡ ἰςἢ (Π686 ΟΧΡΓΘΒβί ΟΠ 5 δΓ6 βυϑοορι 06 οὗ πηοδηΐηρ, ἰ8, (πὶ Αἢ- 

ιἰοοΐ8 νι }}} ἀδίἤγοηθ ἴσα Κίηβ, δηά Ὠυπι0]6 [Π θὰ ἴῃ Τεδροοὶ ἰο {πεῖν 
αἰαὶ πιβ οὔ τῆν ἴο τεραὶ ρόονναν. --- ἴδ) 98}}8 ραυ ἸοΌ]8Γ αἰϊο πιο ἴο 8 πο- 

(40]6 εἰγουτηδίαηςε : ἔὔγοθ ἰἶξε ἰο ἰδλδ δυο8 9 α πιαρ ἐϑεγὸ ἐπ ἰδὲς λον. 
Ὑ22.., ἴοτ ἴογῃι, βεὲ ἢ. 94. Νο. 1. ς. Ὑαῖ ἐνγες γι] χα δασαείίῳ, ἄεα- 

ἐεγίψ, ιοαίολῥιΐπεδε, ἰδ ρἰαὶη. ΤῺ ΟΥΘ βρθαᾶκβ (86 πιδδηΐηρ οἵ [6 εουϊΐ. 
Ομ γόϑϑοη ὙΆ}Υ {115 15 8814 Β6ΓΘ, Β6 618 ἴο Ὁ6, ἴῃ ΟΥ̓ΔΘΣ ἴο τηβῖα 16 τοδδὺ 
ΔΥΓΆΓΟ ἴῃδὶ ἐπ ΒΟΓΏ ΒΥ} 011Ζ68. ἃ Βυπιδη Ὀεΐηρ ; [ὉΓ ἐψε5 Ὀεϊοπο ποῖ ἰὸ 
(6 ῥγορεῦ ἰιοσῃ. ὅϑδγβ “έόγοπῃ : [ἢ ἐρθακϑ {Π8] “δὲ γ᾽6 ΤΩΔῪ ποῖ, 

δοοουηρ ἰο 186 ποιίοη οὗὨ δοπι6, {{|Π|ς 1 ἴῸ Ὀ6 8 ἀδν]}, οὐ ἃ ἀθιίβοη, Ὀυὶ 

ὁΠ6 οὔ {Π|086 πηέῃ ἴπ ψμοαὶ ἴΠ6 σι ἰοΐὶα οἵ δαίδη 18 ἰο ἀν} Ὀοά!}γ. Ἐχ- 
ΘΟΙ]γ ναὶ Φοτγοιμο πιοδηΐ ΌὈΥ͂ {Π6 1480 οἶδυδο Πογο, ἢ τηῖραΐ δα ἀἰ δ συΪε ἰο 
ἀοίογπαῖηθ. Πονουγ, {πᾶ|1}6 υϑίο ἢ 688 ἀπα βδσβοῖγ οὔτ {1||6 Ὠοσα 
δΓ6 ΘΓ ἰηαϊοδίοα, ἀπά {πᾶὶ (6 ψογὰ ἀογη 18 ΘΠΠΓΟΙΥ ὀχοιηρίθα ἔσοπλ Ὁ6- 

ἵπα υπάογθιοοα ἴῃ ἃ [τ γᾺ] βοη86, ΒΘ 6πι8 οἰθαγ; οορ. 11: 21---2ὅ. 8: 28---25. 

Οοιμΐης ἰο {Π6 [ἤγοῦα ἀπά δῦ οἰγουμηϑίδησοθ δυσί 85 οχἰϑιθα αἱ ἰππὶ {τη ἴῃ 

ϑγτίδ, ᾿ξ ννᾶϑ ΟΠ ΘΓ] ὑπαὶ Απιϊοοίια5. βἰιου ]ἀὰ δυςσοθοὰ 80 νγ}6}} ἐ5. Π ἀϊὰ ; 
απὰ ἰὸ ἰγ υπι 688 υαὶ ἰ8 βαἰὰ ἴῃ {Ππ ραϑϑαρθδ ο ὙΠ σἢ 1 μανα γοίοσο 

το, γοϑρθοίΐηρ ͵8. ουπηΐησ πὰ 8. ἀὀχίθγ!γ. ΑΡρίδῃ βαγ8 οὗ Πἶπα: 
“Ηδ τυϊοὰ ϑ'γτία δηὰ {π6 Ὡϑίϊοπβ ἀγουπά πεῦ ἐγκρατῶς," Πὲ Βοὺ. ὅγε. 

6. 45. ---- “ΔῚ ὍΏ3., α πιοι, ϑρεαλίπρ, οἷς., Οἵ σουγάδ Ὀρίοίκθ 8 {Ππ81 ἃ απ 
ἷ8 ἀοδὶσπδῖοα ὈΥ̓ 106 ΒΥτΔθΟ] ; ἴοῦ βίποε 6 ἢδα δεογί θα ἴο {πε ᾿νοση 186 
δγ68 Ο7 α πιαπ, Ἦδ6 ΠΟΥ ῥτοσθϑαϑ ([π ᾿ισοογάδπος ἢ {18} ἴο ἀϑδίστι ἴο ἱξ 

αἶβο α »ιομίδ. --- ϑρεαξίπο στοαί ἰλίπρσε, ἰ. 6. υἱϊογηρ νογὰβ οἵ Ὀοδβι πα, 

Ββαυσπιη688, Δηὰ οσοπίυδογ. ΤΤ|ν}8 ννὰϑ ἃ βἰ γἰΚίησ ομαγδοίογίβιϊς οὔ Απτὶος 

οὔ αϑ, Ψ 6 ἰ6 πδα ἀγε νά δἱ (ἢ μείρὶν οὗ 18 ρον ῦ ; οορ. ν. 11, 20, 25. 

28---25. 11: 86, ἀπά 8661 Μίδος.]: 24. Οὐοπιρατγίης ἴΠ6 τι ὨοΙο οὔ 686 μ88- 
βασοϑ, ἰἃ ποῦ ἃ 86θπὶ (πδὶ (ἢ6 ἩὙΓΙΓΟΓ τηθδη5 ραγ συ ΓΙ Υ ἰ0 οἰ τ ΓΙ ΖΘ 

(86 ὑπιρίοιις δοαφίϊησε Δῃηὰ γεργοαοΐεε οἵ Απιϊοοῖυβ ἀσαίηδίὶ (οὐ, Πἰβ ἰο.- 
ῬΪθ, π6 ΒΟΙΥ οἰΐγ, δηὰ [Π6 εν δὰ ΡΘΌρΪΘ. 
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Νοχὶ (νυ. 9----Ἰ1) ΟἹ]ονγβ (ἢ 6 οοπδοπηπαίΐοη δηα οχοϊδίοη οὗ {πὸ Ὁ]88- 

ῬθοιηοΓ δηὰ ρεογβϑουΐον οὗ 186 ὅεννβ. ΤΉΘη, ᾿πϑβεηυο 88 411 (ῃ6 ἴουγ 

Ὀοακίβ 8.6 ΠΟΥ ἀεβίγογϑα (νυ. 12), {πῸ Κιηράομῃ οὗ ἴμ6 Μοβϑίδῆ Βυ ρου ΘΏ 68 

-- ἃ Κἰησάοιῃ ἰπαὶ 15 ἴο πᾶύϑ πο δηά. 

Ἐχουπδῦβ ΟΝ ΤῊΗΒ ΒΟΌΈΤΗ ΒΕΑΒΤ. Τὸ {π011Π|4ἴ6 ΟΌὟΥ ΓὈϊυτΟΘ ῬΤΟΡΤΘΒΒ, 
δ ΤΔῪ 6 πὸ} ἰὸ 88:18} ουγβοῖνοθ οὐἩ [86 ρμοβί[οπ, ποῖ, 48. ᾿ ΘΓΡΓΟΊΘΤΒ, 
πὸ Οὐρῆϊ ἴο [ΔΚ ; [0Γ τυυοὶ 15 ἀδρεπάθηΐ οὐ '(. Ηανίπρ δἰγοδαν ἀϊδβουδεορα 
[15 δυὈ)εςΐ δἱ ἰαγσθ, 'π τ86 Ἰηϊγοάποίίοη ἴο ἐπ 8 σΠαρίοσ, 1 5884}} ψῖνθ Β6τθ 
ΟὨΪΥ ὑγιεῖ δῃηὰ βυ πη ΓΥ νἱο 8 οὗὨἨἁ Ροϊηῖ5 δίγοδαυ ᾿]υϑιγαϊοὰ, ἰουοηΣ οοοδ- 
δἰ οῃ Δ] οὐ ΟἴδΟΣ Ροϊπῖβ ΠΘΟΘΒΒΆΓΥ ἴο σοιηρ᾽οῖθ ἃ νίονν οὗὨ {πΠ6 ψ οὶθ δι) 668. 

Τὸ πιὸ 1 βθϑῃβ 8 ΡΒ] οΪοσ 4] ἱπαροβϑὶ ὉΠ γ, ῥτονίὰθὰ πὸ ἢγβὺ τῆδκο ὃ 
τδλοτουρὰ σοπιρδγβοη οὗ ἴῃ6 υὑγὰ ἀπά ἰουτι ἀγπδβίῖθβ, (48 ργοβοηῖθα ἰῃ 
οἶλδρϑβ. 11. υἹῖ. ΥὙἹ]}. χὶνς δηὰ {Ὁ}}}7 δργοδα θοίογθ [86 6γ6 οἵ [6 τοδᾶθὺ ἵἱπ (6 
Ῥτεςδάϊηρ Ρ6ρ68), ἴο τηδί ἰδ ὑμαῖ (Π6 {γα ΟὙΠΑΒΙΥ ἴ8 ποῖ (μδῇ οὗ Αἰαχϑδη- 
ἄδν, οὐ ἴμδὶ (6 (ουγὶ ἢ 18 ποῦ ἰμδὴ οὐὨ ᾿ΐβ βδυσοθβϑουβ, (6 Οατοοίδη οι οίβ. 
Βυι ον ἔπ 88Κὸ οὗ οὐϊαϊ ηἰπσ 81}}} διγῖΠον δας ϑαοίίοπ, ἰδ Ὁ8 [ῸΓ 8 πιοπιοπῆ 
Σονεγβα δα πποίμοά οὗἩ ἑοπβίἀοτίπρ [86 δι θεῖ, ἀπὰ Ὀοσὶη τ ἴ86 ,υυγίλ 
ἀγηαθέγ. ὙΥμδὶ ἄγ 1Π6 αἰϑογὶ πη δἴϊησ δδίαγοβ, ἴΠ6 ἔσῃ δηὰ βαιβϑίδοιοσΥ 
ἀϊδρηοβίςβ οὗὁἨ 118 ΑΥ̓παϑίγ ὃ 1 88}4}} πιθῃτίου ΟὨΪΥ βυς ἢ 881 ἀδϑ ἴὸ ὃθ 
ἀδοεϊεῖνο δπα βδϑιϊβίβοϊογγ. 

(1) Ὑδὸ ἐέπ λογηβ Ὀδίοηρ ἰο ἴπ6 “ουγίιὰλ Ὀθαβὶ (7: 7, 19, 20, 24), δῃὰ [Π6 
ἔμἰ6 ογπ Βρτὶπσβ ὉΡ απιοπς ἰδεπι (1: 8, 20, 24). ΤΠ ἴθ ΠοΓΏδ 8.6 ἰδπ 
Εἶπε (1: 24), δπὰ τῃ6 ἐϊεἰα λοτη ἰδ ἴῃ 6 οἰενθηιῃ (7: 24). Νον ἰὲ 186 αυθ 
Ρίαϊη, ἴγουι ἃ σοπιρδγίβοη οὗ 7: 7, 8, 28---25, ὙἡΊ1}} 8: 8--12, 22---256, Δηα 11: 
41---4δ, τὶ [Π6 βᾶπι6 ἱπαϊνίἀυ] 8 σμδνγδοίθγίζοιὶ ἴῃ 411 {π686 Ῥβββδρ88. 
Ηἰ8 σταάυδὶ στον, δῖ8 ουππίηρ, μἰ8 ἀδδιίγυςῖνο δρργοδβϑίοηβ, 8 ρογϑθοῦ- 
θοπ5, 8158 ῃγιάθ, δ15 Ὀοαδίίηρ, δ]8 ὈΪΑΒρΘπαΐθ8, 18 ῥγοίβηδίίοη οἵ 8δογϑὰ 
(διηρβ, δὰ [8 βδυθάθῃ δπὰ υἱοίθης ἀθδίϊ, ἀγὸ 41} ἀδρίοιθὰ ἴῃ οο]ογ 50 
ΠΟΔΡΪΥ ΔΙΙΚ6, δηὰ ἴῃ οὐ] π68 80 Ἄχαοῖγ αἰ κο, (ὀχοθριηρ ὑπᾶὺ ἴῃ βοπια οὗ 
(86 “4568, 6. σ᾿. ἴῃ ΟΠδΡ. χὶ.» ἴῃ Βκοι.ἢ ᾿5 τυοἢ θοτγα δηνῃὶν Δ] δὰ οὐ), ἴμδὲ 
1 ̓ δηποῦ ρεγοθῖνθ ΒΥ σϑϑβοηδῦΐα στουπὰ οὗἩἨΘ ἀου δέ {παὺ ἔπ γ γϑδρϑεῖ 189 
Δ Π|6 ρθγηοηδσο. Βυϊ ἴΓ {818 Ὀ6 8 ςογγϑοῦ ροβίοη, θη 186 {π6 ἔουγί ἀγ- 
Ὠδοῖγ δι πἶγ ἀοϑίσηαῖθα ὈΘγομα ἃ γοββοηΆΌ]6 αυοϑίίοηῃ. “ὙὍΤδ 1] 6 Βογω᾿ 
ἀϊά ποῖ ϑρτίηρ ἴγομη 8 ζοπιαπ, Ὀυῦ ἔγουι [6 ϑγγίαπ ἀγπδδῖγ. [1 σδπῖδ ὺὑρ 
δι δὲ ἴδῃ ἤογηβ, ἃπὰ στοοϊεὰ ουὐ ἑἦγεθ ὦ ἰδεπι (17: 8, 20, 24); δηὰά ἱγ 186 
ἱμα ἀοσπ Ὀ6 Απιοοδυ8 Ερίὶρἤῆδποβ, τμθη [8 ἰδ οσατγίδίη ἰμδὲ 186 ἐὲπ ἄφγηδ, 
ἱ. 6. 86 ἴθ Κίπωβ (7: 24), ἃτὸ ϑυγίαη δηὰ ποὶ Βομλιιῃ. 

κι 15 πο οδ)θοϊοη ἴο 1859 ἀΥρυμηοηῦ, {παὺ 116 ᾿ἸΑΘΘΤΥ οἰαρίογοὰ 1 οἴδΡ. 
ὙἹἱ. υαγίευ ἴτοπι ὑπαὶ οἵ οὔδρ. νἱ. Ὑμδὶ 18. ἃ ὅσαγ ἴπ 7: ὅ, 18 8 γαῖ ἴὩ, 
8: 806,6. Ἦ Βαὶ 18 ἃ ραπίλεν Ὑ ΤΟΣ ψἱὴρβ δηὰ 688 ἴῃ 7: 6, ἰδ ἃ “" λε- 
φοαί ἰδδὶ ἰουσπεὰ ποῖ ἴΠ6 στουηά," τὶν ἃ ἠοῖ Ὁ]6 δογη, ἴῃ 8: ὅ δος. [πῃ 
σΒδρ. νἱϊ., [86 ἀδεισιοιίοη οὗἁὨ [6 Ὀδδ5ὶ8 ἰ5 ποῖ ἀδϑογι θὰ βουσὶν, Ὀυῦ οοἰ- 
Ἰεςἄνοϊγ, (7: 11, 12); τ 8 }]6 ἴῃ οδδρ. νἱ}].. 1Π6 ἀθοίγαοιίοη οὗὨ ὁδοῖ ργοεραϊηρ 
ἀγμαβῖν ἰ8 δευφγαίίψ τοϊαϊοὰ (νβ. 7, 8), Ὀεΐοτο ἃ ὩΘῪ ΟΠ6 18 δηπουπεθά. 
Το αἰἱνεγείῳ οὗὨ 186 ΤὈυτ ἢ Ὀθδβὶ ἔγοηι 41} [88 οἴ 6 γβ, 8 δρεοϊβοαγ ἀοοϊδγοὰ 
ὉΥ αἀἰγθοῖ δββουιοη ἰπ 7; 7, 19, 28, ν 6 ἢ δαρ. νὴ]. κ᾽ 18 ἀοβου θὰ ὈΥῪ 
ΒΥΤΩΌΟΙΙΟ ᾿ἸπλΑΘΌΓΥ, ΥἱΖ. “186 στοδῦ βογῃ [ΑἸοχϑη θυ] 8 Ὀγοΐκθῃ, δηὰ ἴῃ ἰδ 
ΤοΟῦλ 6810 ὕρ ἴουγ ὨοΙΔΌΪΘ οὨ68, ἰονγατὰ {80 ἴθαΓ νἱπὰδ οἵ βοδύϑῃ," (8: 8). 
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Νῖον ἴδ656 ἴΌυΡ ΒΟΓΏΒ ἴδτὸ Ὧ0 ἀΐταοῖ ΘΟΏΘΟΤΏ σι} [86 ἰδῆ λογῆς οὗἁἨ 7: 7, 30, 
44. ΤΉ ἰδίου ἃγὸ ἀΐπφε (7, 24) ; 18:6 ΤΌΤΤΠΟΥ τὰ ζϊπράοπι (8: 8, 22); ποῖ 
Κιπράοπιδ ἴῃ ἴπ6 δ6 86 (πδὲ (Π6Ὺ τβκ τδμδὺ ἴἢ6 ἩΓΤΊΘΓΙ, [ῸΓ 18 ΡΆΓΓΟΌΪΓ 
Ῥύγροβο, γορβαγβ 88 δόραγαίε ἀγῃδβῖ!68, Ὀὰϊ τοῖον ἰπρσάοσηβ ὑπ 6 Ὁ οΠ6 Οοπ- 
ῬΓΘΙΘὨδῖνα Υἱοῦ, υἱΖ. [δὶ οΥὗἨ Ογδοίαπ κισαν, ΟΥ̓ ΒΎΑΥ ὉΥ ΑἸΟΧΔη ΟΡ δυσοοθ- 
ΒΟΙΒ. 80 8: 8, 22, ἀπά 11: 4, ΟἸΘΑΥΪΥ δμοὸν. Τθο ἰδεῖ οὐ ἐὈατι ἢ ἷδ (μ6 6» 
υἱαεα κιηράοηι ; [ῸΓ 1 ἢ88 ΠΟ ϑγυῃδοῖὶ διθοπα Ὀοδδὶβ ἰδὲ σδὴ Ὅ6 πδπιοὰ (1: 
7) ἴδ σομϑ,ϑ15 οΥ̓͂ ἰγοη δηὰ εἰαν (2: 40---48); 1 18 ἀν οα ἰο {86 ἴουν νἱηὰ 
ΟΥ̓ Ββοάνϑῃ (8: 8. 11: 4). ΟΥ̓́ σοῦγβα ἴΠ6γ 8 ΠῸ ᾿ΠΟΟΩΡΤΌΪΥ δοΐνθοη (ἢ6 
ων λογὴδ ἴῃ 8: 8, 22, δπα ἴδο (ἐπ λόοτηβ ἴῃ 7:7, 20,24. Τῶθαο ΌΓΠΊΘΥ ΠΙΟΤΕΙΥ͂ 
ΒΥ τη ὈΟΪΖ6 {π6 [Ὁ στοαὶ αἱ ν᾽ δῖοη5 οὐὗὁἨ ΑἸοχδη ον ὀπηρῖτ (8: 21, 22.11: 4) 
18:6 Ἰδαῖον βία Ὗ ἐέπ ἀΐησϑε (7: 34), τ ΠΟ Μ1}} ργοοοᾶδ "186 ΠΠπ||6 Βογη" 
(10.), διὰ αἀπιοηρ τολῖον 1815 Βοτπ βρτίποϑ υρ (7: 8). ΤΏΘ ἴδπ ΒΟΓΠ5, ΠΠΟΓΟ- 
ον ΘΓ, 81} Ὀδοηρ ἴο ον" οὗὨ ἴδ ἴὉΌΓΡ στοαὶ αἰνίβ!οη 8; [ὉΓ ουὐ οὗἁ οπέ οὗ ἰῪεξε 
ιν, τἰ86 π|||6 Βότη βρτίρϑ ὰρ (8: 9), τ ΠΟ ἢ δδοοῖβ ἤοστι ἴῃ {η6 πιά δὲ οἵ 
{Π6 ἴδῃ (1: 8). Ηρτγτο τῆδη 18. πὸ ἱποοησγμίίψ. 10 18. ΤΏΘΓΟΙΥ Δ αἰ νουθιν 18 
{π᾿ ποθ οἵ γεργϑβθηϊ διίοη, στα οϊ ἰο 16 γτοδᾶδσ, δὰ πιδοῖϊηρ ἴμ6 γοδεβοη- 
8]6 ἀδιηδηά οὗ Δοβί μοῖϊοβ ἴπ γοραγὰ ἴὸ νδγί θυ, ἴθ {86 τηοᾶεβ οὐ ἀθβοτιριίοη. 
Οπ δὲ οἴμον Ββαπᾶ, (π6 ραγαϊ εἰς ἴὰ ἴμ6 ἀοποτιριίοπβ οὗ τ86 ΓΟυτί θαδεῖ, δηά 
δῦονο 4]] ἴῃ {Ππο86 οὗ {6 ἐμ. λογῆς ἴ,. νἱῖϊ. ν]}}. χῖ,, ΔΓΘ 80 βίγι Κίησ, (μδῖ ἰώδη- 

{ῳ οὗὁἨ ρδγβοῦ οὐ οβ)ϑοὶ ἴῃ 4}} οὐὅἁἨ ἴθ πὶ βθθπι8 ἴο ὃὉθ ἃ {πΐῃσ 50 δνϊἀδηΐ, (δὲ 
ἔδὶν ἀδηΐα] 15 ουΐ οὗ ηιιοδίίοη. 

ΗἩδεπσϑίοθοτΩ, ΤΟ δίτο πα υδὶΥ οοπίθη8 (Ὁ ἰἢ6 Πογιαν ἀὐπδϑίυ δὲ (ἢ6 
ἔουτι, δοκπον)]οᾶροϑ τμαὶ τἢ 6 Τοβο Ὀ] Αμ 685 Ὀοίσνθθῃ [86 ἐς λονπ ἴῃ Οἢ8Ρ. 

ΥἹἱ;., δπὰ 1Π6 ἀοβοτι ριοηβ 'π 8: 9 56η. 11: 21 866. Δ΄ 800 ἢ 45 [0 σοῃβί [αἴθ 
86 τηοϑὲ ΜΟΙ ὮΙ Δγρυπιθηὶ ἴῃ ΆνοΥ οὗὨ ἰάἀδπίν ΟΥ̓ Ῥαυβοη ἐπ αἷἱ, (Αὐμμοπῆθ 
ἀε5 Παπίοὶ, 58. 213). ον τἤθη ᾿8 118 δυρυπιθπῦ ἴοὸ θ6 δηϑνογοὰ 2 [π ἢ 
ΥἹΟΥ͂ ΥΘΤῪ ΘΑΒΙΪΥ, νἱΖ. " Απιοσ 8 5 [6 »γοίοίψρο, πα τίδῦ τη6 ἀπείψρε; 

πῖδὶ πδὰ ἃ ρδγιϊαὶ Δ ΕἸ πιθηΐς ἴῃ ([Π6 ΤΌγιοτ, Μ}}} πανα ἃ σοπιρίοἴα οη6 ἴῃ 
186 Ἰαϊον.᾽ [π οἵαν πογάβ, ἃ ὑπύνγοια 18 δγα ἴο δ6 βαρροϑαά, ἷ. 6. ἃ ἀου 6 
Β6Ώ86 τηυδὶ Ὀ6 σίνοη (ο 16 πογὰϑβ'΄ Απὰ ψὩγ “ Βοοδυβ Τυρὶξ 18 
ἔτουπάοὰ ἰπ ἴδ ΥΘΥῪ 6556 006 οὗἩἨ 1π6 Ο. Τοβὶ ν᾽" (5. 2318). 1 ἄδην ποῖ αἱ αἱΪ 
[86 ἐψρίοαὶ παΐατα οὗὨ τοσοῦ τπαὶ τὲ Μοεαὶς δπὰ 1,ον  ἰςα], δ ἴο τε διά 

ογϊπδποοβ. 1 }]Υ δαββθηΐ ἴο 4} τ ον ὑη6 πτῖτον οὔ 86 Ερίδε]δ τὸ 186 Ηθ- 
Ὀγονβ ᾿88 88] οἡ (818 80 76οῖ. Βυϊ 41} [86 ἐγρεδ τοϊαίθ ἴο Οσλγίδι, 18 οβῇῆοθβ, 
Ἀ158 δυδοτίημδ, ἷδ δίοποιηθηῖ, δπα ἴῃ ἃ πογὰ το δἷ8 νι μοΐα πογῖ οὗ σοάσπιρ- 
ὥοπ. Ὑνθογα ἃτὲ 186 ἴγρθβ οὗ ϑαίδπ, διὰ οὐ ἢἷβ οοδά)αίουβ, {π6 ““πολγιρ 
οὗ ἴμ6 ΟΒγὶβϑεΐκη γασίοα, ἰο Ὀ6 ἕουπὰ ἴπ [6 Φον ἢ υἱϊααὶ ὃ Ηδηρβίε τς 
ΔΡΡΘΑΪβ ἴο 2 Τ6β8. 2: 8, Δπά ἀυδῦβ ἰπδὶ τηΐ8 ἰ8 Ὀ01}} ἁρου Ὀδαΐθὶ. 1 δοοθάθ; 
Ῥυϊ ΟΠ]Υ 80 [ἈΓ 88 ἴ0 Τϑοορηΐζθ ἃ σἰπι τίν ο77 ἀεδοτὶρίϊοι ἵπ ἃ ο888 ὙΒΟΤῸ 
16 ΓΘ ἴδ δίπιαγίν ὁ σλαταοίετ ἀπά ὁ αοἰΐοη. ὙΒαὶ ἄοοθβ οὔθ προ τηῦΓῸ 
ἴο 53 |50Ὑ Ηἴτη56 10 οὗ βϑυο ἢ} ἃ ὑϑαρα διιοηρ ἴμε Ν. Ὑοβί. τίου, (μὴ (0 {8 

ἴο Μαῖε. 2: 1δ, 18, 28, δπὰ σοπιραγα 686 ῥρδυϑαρεὲδ πίῃ (86 οτίρίπαὶ Ηθ’ 
Ὀγον ἢ ΤΒο πλήρωσις οὗἉ ἴ86 Ν. Ταδε. 15 ᾺΓ Θπου ἢ ἔγοαι δοῖπα 81 ΝᾺ79 8 
ΔΙ ποηὶ οὐὗὁἨ πἢκὺ ἴδ δι υιογ ργεαϊοιίοα. Ἐτοῖὰ 118 νΘΥΎ Ὠδίαγα, 8 ὑποροιβ 
τουδῦ Αἰ ΔΥΒ 6 ΠΠΘΓΕΪΥ 8 πιδιδν οὐὗἩ συεδκίης ; ἴῸ0᾽ Ἡδδῖ ἰδηριδρο (068 ποὶ 
οΥ̓͂ [166 }} ϑρεαῖς, ἐδῃ ΟΠ]γ 6 σιιοαδεά αἱἥ. Βαϊ ΒΟΥ ΠΑ νγὰὲ δοοεᾶδ ἴο ἃ ῬΠῆ" 
αἶρ[6 οΥ̓ ἱπιογργϑίϊΐοη δοὸ Ββαζδγάουϑ 88 ἰἷ5, δηα βρεςΐδ!!υ δὸ ἱπάβηϊίδ «πὰ 
18 μεῖ υπαοῆηδθιο ὃ Σ 

(2) Τὸ ἔουσς ἀγηδϑίοβ, Ἡβαίθυος ἴθ6Υ δζο, ρεγίολ δεΐοτε (λὲ Ἀεδπαπε 
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Σὶησάοηι ἐδ ἐπισοηυσεά. Τὺ 18 10 γαργοβδοηϊοὰ ἴῃ 2: 44, 4δ. 7: 11], 12, 22, 
26, 21. 8: 20---ῦ. 11: 45. Τ 8 18 οὗ 1867 βὸ ρδίη, αν ὰ 80 σοῃοϊυβῖνα, 
ἰδὲ τ πουἱὰ δἰοπα ὃὕὉ6 βυα(Ποϊοηΐ το ἀδεϊάθ ὑπαὶ [86 ἔουτιμβ Κἰπχάοπι οὐπποῖ 
Ὀ6 οιπαη. 

(3) [ὁ 168 προ ἴπθ ἴμοα οἵ ΑἸ] {Π|6Ὲ ᾿γορἤθοῖθθ ἴῃ {{|8 υοοῖς, (δαὶ {π6 Δῖ68- 
δἰδηῖὶς Κιησάοηι ἰ5 μον ὐἐπιαίαπι. ΨΥ ΏΔΟ ν}}} Ὀ6Ὰ]1 (6 ΗθῦΌγονν 8. ὑείογο 
(}}15 5 ἰηϊγοάσυςοά, ἰ5 αν] ἀθπεὶν ἴΠπ6 οὈ͵δοῦ το 186 ρῥγορίιοῦ 88 'ῃ νῖθν ἴὸ 
ἀοοῖΐϊαγο. Βυῖ ἴον, πἰονόνοτν, ἰοῖ Ὁ Ὀ6 γτοηιριηδογοά, (δ 10 18 ηοὶ δἱ δὶ ἢϊ8 
ΟὈ͵οεῖ, ἴο σῖνο ἃ πιηυῖα εἰν! Βἰϑίογυ οὐὨ 4}} [86 «6 »͵8 δήϊαϊγβ, θὰῦ οπΪν ἴο 
ἰουςἂ βυιητπδνν οὐ ἴΠ6 ποῦ αἰβίγοιβιησ οὗὨἨἁ {ποὶν γα}... ΤΓηογ Απιοςθι8 
86 σψόγο (0 βι.γ ὄνθὴ ψόῦϑ {Π} σ8, ἰῺ δοιῃὸ Γοϑροοίϑ, ἔπδη ΛΘ Πα ἀοη9 
σηάον ΝΟ παἀηοΖζαῦ. Τὺ πποἷν αἰβοϊοσθ, πὸ ρι13868 ον ἴπ6 ἱπίθ τί τη, 
δηὰ τουςδο5 ὕροη {ἰπ Ἰηϊγοάἀαοιϊίοη οὗ {π6 πεὶσ ζίησάοπι. ϑυιαπιαγγ ἀοο8 
Ἦα ἀδβοσῖῦα ὄνθ ἴΠ|8, Ὀυῦ Ὧδ6 βίγοπΐ δβϑβογίβ 185 ρεγροίεεἶϊψ. Το βαρροβα 
Τδηϊεὶ ἴο βδυρρὶν 6 ῥἴδοθ ψῃ οὶ οἢ πὶ ἢ848 α] 16 ἴῃ 086 Αρούδίγρϑο, δηὰ ἴο 
ξο Ὀεγοπὰ τ[Π6 5ἰπιρὶα σϑηθσῖο νιον 8 {πώ 1 ἢδνα βιισροβίοα, που Ὀ6 τὸ ἀρ- 
Ῥτορτίαίς ἴο δὴ Ὁ. Τοςῦ. ψγι δον δ} εἰ νθνβ πὰ ἴθο  ησ8. ἀπα πον] σο 
οἵ ἃ Οπιγίβιίδη πριΐοσ. ΤΊ β8πι6 βριγιῦ Πα πὶοὶ ἀουθι1655 ἃ. Βυῦ πο “Ἰὰ 
Ὡοῖ πιονὸ ἰῃ ἴπδ βαπια οἰτοῖο οὗ δοϊίοη, ποῦ ἀἰὰ ἢθ δἰ γοαβ (ἢ6 βεῖπο οἰ ππϑο8β 
οὗ τοδί θγβ. 

(4) Το αἰ ΠΠἸου 168 (μὲ 116 ἴθ (Π6 νΥ οὗ δοκπον]οάρίηρ ἴπ6 ἐοιτἢ ἀγ- 
ὨΔΗΥ ἴο Ὀ6 οπιαπ, οὶ ΟὨἾγ Δρρθδσ στεαῖ, Ὀυΐ ἴο πιθ τΠΘῪ 86 6 ΠῈ ἐπϑυ ΡΟΣ ὈΪ6. 
Αρρὶτοά ἴο {Π6  υπιαπ ἀΥ̓ΠμΒ(Υ, νι δῦ πιοδα [6 ,0Γ ζἰπσάονηα ἴῃ 8: 22, 8. 
Ὑγ δαὶ τοϑδῃ ἴῃ ἱέπ λογπβ ὶῃ 7: 7, 20, 24 Ὁ Απὰ (δὰ ἴῃ ἴοθβ ἴῃ 2: 420 
Απὰ ποτὰ ἰμδη 8]}, δὲ πιθδη5 1ἰ, {Ππᾶὶ Απτοο 8 σοπιο8 ζγοπι (Ὺλ6 πιϊδὲ οὗ 
ἴλε ἰεθπ ἠογηβ3 ἨἩδβνοτηὶοὶ σοη δδβοα ((οηλπι. 8. 670), {πᾶ0 “85 γαῖ (6 Βο- 
ταῦ ὨΙΒΊΟΥΥ γίνθβ 18 Ὧ0 ἀϊαρηοβίίοβ Ὁ ΒΟ 6 ὁπ δϑοογίδίηῃ ἴῃ6 ἰξπ 
δογη 8." ΥΥ̓́δὶ ἴθ 18 ἴο 6 ἀοπο “Ἧνε πιιιδὶ νναἱϊ, βαῪ8 ἴθ, “1 ἃ 
Ὀεϊανῖης σοηβάδπορ, ἰμαῦ νγ6 88}8}} γοὺ 866 ἃ {1π|6, 6 η ἔμ ν}}} ὃς τὰτποὰ 
ἰηῖο νἱδίοη, 8η4 [8 νν}}}} ἴαἰκα 086 νεῖ] ἔγοιι οὐῦ ον θβ, πα το ρῥἱαίη [6 
δοιγοῖβ οἵ {πὸ Ἰροτὰ." δϑεογοίβ 1Π6Υ αγὸ ἔγυΐγν, δηὰ πιυβὶ γθιλδίη δ, οὐ ἴΠ6 
βτουηά νΒῖοῖ Β6 ἴδῖσθβ. ΑἸ] βορθ οὐ δὴν ἱπιθ! Πσ! ]6 πιραπίησ ἰ8 οὐ οὗ 
ηυοϑιίοη. Βυῖϊ (Ὸὁγ πιγ βοῇ, 1 παιιϑῦ αἰ γαγδ ἀου δι [6 βοιηἀπη688 οἵ ἃ ροπίἴοη, 
ψϊο δ ἰΌτο 68. 18 ἴ0 ςοποϊ βοὴ ἰκα (18, ἴῃ γοραγὰ 9 ΔῺΥ τηδίῖοῦ οὐ ργαάϊο- 
ὕοη. 

Βυὶ (6 δἀνοςαίοβ οἵ ἴπαῦὺ Θχαροϑὶβ ὙΠΟ ἢ ἀβϑιρη8 ἴπΠ6 ἤόπιαν ἀνπαδίψ ἴο 
ἴδε φαγί Ὀοαϑὺ ἴυγη ἴδ 6 Δ 0]65 ἀροὴ υ8, δἀηἃ οὈΐθοῖ ἴἰο {πΠ6 δρρίϊοδίίου οὔ 
(δἰ5 δγιαδοὶ ἴο ἴπ6 ἀγὐπαϑίγ οἵ ΔΙοχαπά δῦ Β βιιοο β80Γ8, ου [86 στουπὰ {πᾶ ἴπ 
{δῖα ὙΔΥ ΠΟ δα. 5.80 ΟὙ δοοοιμπῦ οἀη Ὅδ σίνοη, οἰἴΠ6Γ οὗἁὨ (δς ἐεπ ζίηφϑ, οὐ οὗἁ 
ἴο σες ψἶο τὸ σοοϊθα ουὖῦ Ὀγ {πὸ 110}6 Βογη, 7: 7, 8, 20, 24. Οδμπάοῦ 
του ΓΟ 0.8 ἴ0 δαγ, [Πδὺ 0818 ἸΏΔΥ Ὀ6 ΓΟΔΘΟΏΔΌΪΥ ἀοτηδηἤοὰ οὗἨ ἱΠο86 ψἢο τὸ- 
ἦοες 186 δρρ[!οΔοη οἵ τιδῦ ἰ8 δα] ἃ οΘοποογηΐηρ ἴπ6 ἔουΣ ἀν παβὶν ἴο Ἰλοπια, 
Ὀοοδαβα ὑΠΟΥ οχρίδιη ἴἢ6 ργθαϊοιοη 48 δρρίϊοαδθὶα ἴο ἃ ἀγπαβῖυ ψ πο ἢ ὁχ- 
ἰδιοὰ δηὰ οἀπιθ ἴο δὴ θη Ὀοίοτο ἴδ Ὀϊγι οὗ ΟἸγῖϑ. ΝΟΥ 845 βοῇ ἃ ἀἂγ- 
ὨδΕΙΥ ὈΘΙοη 8 ἴο {{|6 ᾿ἰβίοτγυ οὐἁἨ ἰδ6 ραβδί, βοπιθ ργοῦθδθὶθ δρρὶϊοδύίοη οὐ [6 
ῬΓΟΡΒΘΟΥ͂ ἴο ᾿0 βου] ἃ Ὀ6 ροϊηϊοὰ ουὐ Ὀγν ἰπο86 ψῆο ἀθοϊηθ ὑμ6 ἰπίογρτοῖδ- 
ὕοη οὗἨὨἁ Ηδηρσϑίοηθογρ, ΜΓ ἈΠῸ Θχρθοῦ ἴο πλεῖ σοοά {μποῖν ροβιιοη. Τὶ, 
89 ἴ Δρργθῃθηα (Π6 τηαῖίον, 18 δῦ πᾶν Ὀ6 ἄἀοῃθ. 

Ιπιυϑὶ, ἢγβι οὗἉ 4}}, δϑὶς [86 ραγύου αγ διϊθητοη οὐ τι6 τοϑάον ἴο τ ῆαὶ ἢ88 
δἰγοδὰγ Ὀθθα Ἰηπδιθὰ δηὰ οχρίαἰηθά, νἱΖ. (μαὲ Ὠδηΐθὶ ἀοοβ8 ηοῦ ὑπ ογίδίκο 
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ἴο ττῖῖθ ἀπίνουβαὶ ἢ ἰ βίου, πον ὀύθ [ἢ6 δυο ουΐαν ἰδίοτυ οὐὗἁ ἴπ6 δπρῖγοα 
ὙΠΟ ἢ6 δοίθΠγ ὈγΙησΒ ἰπίο νον, Ὀὰῦ ΟὨΪΥ ἀθβοῦῖ 08 βυς ἢ ΟΟΟΌΓΡΓΘΠΘΘΒ ΟΥ 
ῬΘΓΚΟΏΒΡΘΒ 48 σοπι8 ἰῃ οσοηΐϊδοί αηὰ οΟΠΗ͂ϊΙος ἢ} ἴΠ6 «76 τῦβ, ΠΟΘ Υ ἴο τΒοἷγ 
δδτπὶ ἃπὰ ἀλησογ. ΤΏ γταριὰ οὐἰ πὸ ἴῃ 7: 4--- ὃ 18 ῥγοοῦ οὗἁὨἍ 1π|8; δῃὰ [1κ 
ἴο {18 8τὸ ἴῃ 6 μᾶββασϑβ ἰπ ΟἾΔΡ. ᾿!. ΥἹ}.. ΔΠα αἶϑο χὶ., τὶ ἴμ6 Ἔχοορίίοη οὗ 
τ186 δγγίδη Κιησάοιηῃ, ((π6 Κίπσ οΥ̓́ΔΠ6 πογί), δη4 ραγιου αν ἐπαῖ οΥ̓ Απε- 
οοδυ5 Ερίρἤδηδϑ, 11: 21 566. ΤΊ ἐεπ ζίπσε ὈοΪοπρ ἴο {86 “οιγίιλ δεαξί, ἃ 5 
811 1ὴ6 ῥᾶϑ8δρ68 ἴῃ σἤ8Ρ. νἱῖ. βΒῆονν, δῃᾷ {86 {{π||6 ἤογπ σοπιθ8 ἔγτοηι 6 τπαϊάδὲ 
οὔ ἴ86 ἴδῃ, νβ. 8, 20, 24. Βυΐῖ ἴῃ 8: 8, 9, {6 ἐἰ6 ἤογπ 15 ἜΧργαββὶν βαϊὰ ἴὸ 
Θοπὶθ οἱ ΟΣ ὁπ οὗ ἰδὲ ζουν σγφαὶ αἰυϊδίοηα οἵ ΑἸοχδηάογβ Κίησάοι. ΤΉΪ 
(πη 5βονβ, ὑδαῦ (6 σαπθγα ν οὐὗἨ ἴΠῸ ΟΥ̓ΠΑΒΥ 89 ἃ σποΐα ἰ6 ἀἰβιβδθαὰ ὈΥ͂ 
86 ᾿νοῦ ΔΓ τηϑγοὶγ ἰουςπσ ὑροι ἰδ, ἀηαὰ ὑμαῦ 6 ἔυτηβ δ᾽8 εβἰϊοπίίοη 
ΟὨΪΥ ἴο ᾿πεἰ ρᾶγὶ οὗὨ 0 ὙΠΙΟὮ 18 ΠΟΥ ηρ Δπα ἰουγῖα το 186 26:8. Τδδὲ 
1π6 116 Βοτπ δ δῃ8 Δπίϊοοἢυ5 πιδΥ, ΟΡ 4}} τπὰῦ ἢ45 θδθη βαι ἃ, Ὀ6 ἰβκοη 

ἔον σγδηῖθα ; δῃὰ 28 ἢθ ψᾺ8 8. συγίαη, 8βοὸ γεγο ἴπ6 ἴδῃ Κίπρθ δυγίαπϑ, τ Ὠοδὶ 

6 5ιιοςΘραοΩ, ᾿παδηλας ἢ 48 ἢ6 οὐδ ἔγοηι [ἢ 6 ηνϊάδὶ οὗ 6. Ὑν6 ᾶνα πὴ 
δἰ ἴο ἱπαυΐτα, πμοῖμονῦ {μὸγὸ ποτα ἴθ Κίπθβ τῆο δεοΐυ δ! ργεςο ρα 
ἰἷπὶ ἰὴ {1118 ἀγπαϑῖγ. ΤῊΪΐβ ἸΠΔΌΪΓΥ 5668 ηοῦ ἰο 6 ἀϊδίου, 
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Θὶ ὦ ᾧ (ὁ Ὁ "»- 

"». '᾿πῷ 

ΑἹΙ οὗ ἴπ686 ἃἂγθ Ὁπαυθϑι!] οπ80]6, αχοθρίϊηρ 8, 9, Δηὰ 10. ’ΤἬ686,᾽ βαγε 
Ἡδηρβίθηθογα (8. 208), “ΘΛ ΠΟ Γ6 ὑγείοπεγβ ἴο ἴμ6 τἤγοπθ, δη] ποιπῖησ 
ΙΏΟΓΟ ; ὙΒΘΓΘΑΒ {110 ἰοΧί γραυγοβ {μα ΓΠ6Υ δου] ἃ Ὀ6 βεῖυδὶ Κίηρβ, απὰ θ6 
ἀοιΒβτοποα.᾽ 1 ἀοιδὺ ψΒοῖμον Π18 ἀθιμδπὰ ἴδ ποῦ δοιῃο δῦ ἴοῸ βίγοπυου 
ΒοΓγα; δ΄ ἰϑδδὺ αὶ ἐοιῃρδγίβοη πὶ ἔδν. 17: 12 σουἹὰ ποὺ ἔβνοῦ 8 οοῃβῖγαο- 
ζϊου 80 σὶσὰ. 1δὰῦ Ὀ6 ᾿ῦ 50; νὰ ψ|}} ποὺ ἀδς] 6 ἴἤο ΔΏΒΟΓ ὄνθη ἴδ σὶσιὰ 
ἀειαηὰ τ ἢ] οἢ) Β6 τη κοῦ. Δρρίϑη ἰο8{|ᾷ68 ()6 Βδ. ὅγυ. Ὥς. 45), (ναὶ 86- 
ἰθαουβ ΡΠ ορδίον, νυ ΐιθη Κίησ, τὰϑ ἀοβίγογθα ὈΥ [86 σοπβρίγαου οὗ Ηο] οάο- 
τὰ8. [Ι͂ἢ (86 5ϑ1ὴ8 ραββᾶσθ 6 βᾶγ8, (πα Εὐπιθηο8 δὰ Α(ίδ]υβ, Κπρθ οὗἔ 
Ῥαγσηπηυβ, ἰη σοη)υπούοη ἢ Απιοςῆυ8, ἀηα δὺ 8 βοϊ εἰ διίοη, ἀδροβοὰ 
Ἠε]ϊοάοτυϑ, ἐς τὴν ἀρχὴν βιαξύμενον, ισλο λαά 5εϊζοιί ὃν υἱοίσποε προη ἰἂλε 
φουθγηπιθη. ΤὨΘ 5βιπιρῖ8 ἰΒΟΥΥ 18. (818: Απτοςβυ8 ΕΡρὶρίΆΠ 65, βοὴ οἵ Απιὶ- 
οὐδ {Ππ| Οτοδῦ, ἀπ Ὀγοῖμοῦ οὐ ἰτῖης ϑαίθυου8 ῬΒΙΠοραΐοῦ (γῆῸ νψὰϑ ἀ6- 
βίγογοα Ὀγ Ἠε]οάογι8), Π84, ὍΣ 806 γϑιγβ, ὈθΘ ἢ βϑηῦ 48 ἃ δοβίασε ὈΥ͂ Πὶ5 
βιον ἴο Εοηϊο, διὰ οὐ ἢ18 τοίαγῃ, (Ὀοίης το ]οαὰ Ὀγ ϑο]θυουϑ δἰ8 ὈΓΟΙΠΟΓ, 
Ἅ}10 5οηῦ ἢ18 Οὐ βοὴ Πριμοίγὶ 8 [0 ΒΆΡΟΪΥ ἢἷπ Ρ]4.6), π  ῖϊθ αὖ Αἰδθη8, δ6 
Βοαγὰ οὐ 41} ὑπαὶ ΗἩο]Ποάοτγι5 84 ἀοης, «πὰ 1Π6ὴ νἱβιηρ Αἰΐα]8 δπὰ Ευ- 
ΙΏΘΠ 68, ΟἹ ἢ8 ὙὙΆΑΥ Ὠοῖηθ, ἢ ρεγϑυδάθα τΠ θη ἴο δεβίϑί ἢ. ὅϑοὶν δὲ (ΠΘΙΣ 
᾿πϊογροβιίίοη, ἰΒαῦ 4}} οἴον οἰ αἰ πλθ τὸ ὍπΠ6 [ἤγοῦΘ ΨΟ ΓΟ 5 δηςσοα, ἀπὰ ἴΠ6 ρϑτ- 
[168 αὐνοά ἰηΐο 8 88οη, που ΔΎ ὈΪοΟαΒΠ64 ἴῃ ἴμ6 ψδγ οὗἁ εοπίθϑ. Ϊπ 
γοϑροοῖ το Ηο]οάογυβ, Β6 νν88 ἀου Ὀ[1688 ρυπίκἰιοα 858 ἃ γε]. Βιιῖ 81}}} Β6 μεὰ 
οσουρί θα ἴ186 [ΠΓῸΠ6 ; ΠΘ γν 48 “" γοοῖδα οὐ ἴτομι 1ῦ ὈΥ ΔΗΓΟΟΒ8, ΟΓΥ (10 υ.868 
186 Ἰιπσιιαρα οὗ 7: 20) “ Β6 [6]}] Ὀθίοτϑ [ιἱπι." 

ΤΊιΘ βεοοηά οὗ ἔδο ἴγϑο Κίησδ, δ γῃ0Ὸ όσα Βυπι ]6 α᾽ (7: 24). ΔρΡρεὰγβ ἴο 
να Ριοίοπιν ΙΥ̓. Κίης οἵ Εσγρί. Ηἰ5 πιοῖμοῦ, πδιιθὰ ΟἸδοραίτα, Ὀοϊησ συδτ- 
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ἀΣδι) οἵ (818 γουηρ οὨΣ] ἃ τ δο 88 Βαὶγ ἴο [86 ῃτοῦθ οὗ Εργρῖ, οὐ ἴπὸ ἀοδἢ 
οἵ ϑεϊευσυδ ΡΒΙΠορδίοσ, οἰ αἰπιοα (6 ἰΒτοπο οἵ ϑγγία ἰῇ Ὀθ δ] οὐἉἨ μοῦ δοῃ. 
586 Ὑὰβ [86 δεῖον οἵ ῬΒ]ορδίοσ, 88 αἷἶβο οὗ Αποομυϑ ΕρῚρΡἤδη 68, 41} ἴῃ γα 
Ῥεΐϊηρ σμ]άγθη οὗ Απιϊοοῖυβ ἰμ6 τοδὶ, 886 οἰαϊπιεὰ Ῥαϊθϑίϊηθ δηὰ Ῥἢδ- 
πἰςὶδ 89 86 ἀονοῦ ρῥ᾽εαροά ἰο μοῦ ὈΥ Πὸν ἴδ Βου, ἤθη 886 νἃ88 τηϑγτὶ ἃ ἴοὸ 
Ῥιοϊοιυ ἘΡΊρθδηθ6 [86 ἰϊης οὗ Εχγρθ. ὙΒθη Βοῦ Ὀτοίμον ϑϑ]θυσυβ ν88 
δεβαϑοϊηδίοὶ ὈὉγ ΗἩεο]οάογυβ, 586, 88 δἰγεδᾶγ ᾿πιϊπχδιθα, δηιθ! 008 οὗἁ ΒΟΥ 80 
Ῥτοιιοίίοη, ἰαϊὰ οἰδίτα ἴο 88 {Ππγοπο οὗὨἨ δυγίδ ἴοσ ἃ. 8 ἴδνθ ὯῸ ἰϑίουΥ 
οὗ πβαὶ νᾶβ ἀοῃθ ἴ0 ΟΔΓΓῪ τ γου ἢ ΠΟΥ (Ο5,ρ1}8 ; 0, ὈΠΆΔΡΡΙΪ, 4}1 (Π6 ρδγ- 
σουϊαν Ὠἰδίοτί 5 οὗ ἰμδὺ ροτίοα Ὑνδῖοἶι ΓΘ ὩΟΝ δχίδηϊ, ΓΘ ΟἿ]ῪΥ ἃ [6 Ὺ ἔγαγ- 
τοθδ. Βυὶΐὶ ἰμδὲ β[!Θ δυσοεοαοά ἰῃ ΌΤΙ ἃ ΡΑΓΙΥ ἰὼ ἌΝΟΥΣ οὗἨ 86 ὺ γουῃς 
δοη, Ριοίοωγ ΙΥ΄. ῬΒΙοηοῖον, βθθπὶβ ἴο 6 ἃ πρλίίον οἵ δοῖ ; δῃὰ δΪ8ο, (παῖ 
86 δβὰ δὴ δείιδὶ Ἰῃνθδίϊ γα οὐ ἴπΠ6 Κιησὶν οἶος οὐοῦ ϑγτίδ. Τμὺβ ἴῃ 1 
δος. 11: 18, ἰἰ 15 δ1ἃ οὗὨἨ τἴῃ6 Ὀγποθ 'π αυδϑίίοη : “ Δηῃὰ ΡιοϊδηινΥ δπίοσοα 
Ἰωϊο Αηϊίος, πὰ ῥυῦ ἑτ0ο ΟΓΟΠ 8 ὉΡΟῺ ἰδ μΒοδά, (Πδὶ οὗ 4.318 δπὰ οὔ ἔγρι." 
Τῆς Αεία παι μθγο ὑπαάου 6 αν πλθδ8 δε ϑιγγίαη ἐηιρῖγο, ἸΏ δβπιις ἢ 88 
ῬιοΙοτΩΥ τῶδϑ ΠΟῪ ἴῃ 18 οαρίτδ] (πος). [Ιἢ ῬοΪυ Ὀϊα8᾽ ΒοΙαυΐαο, ΧΙ,. 12, 
{819 δδγῦδ ῥγίπο 18 ἡδηιοα “ Ῥιοίθηγ, ὃ τῆς Συρίας [καὶ Αἰγύπιου) βασιλεύς, 
., 6. Κίηρ οὗὨ ϑγτγια᾽" [δὰ Ἐργρί], [86 ἰαϊίον πογὰβ ἱποϊυάοα ἰῃ Ὀγβοκοῖδ ὃ6- 
ἴῃς οὗἨ δον μδὲ ἀου Ὁ] δυϊμοῦγ. ὙΒΟΓγα 18 δοὸ χοοὰ στουπὰ οἵὨ ἀουδῖ, 
δΒοπανον, [πὺ τὰ Ῥιοϊοπιν ἴῃ ᾳυσβοῃ ἰδ 86 οὴ6 Β6ῚΘ πδπιθὰ. 11 σπουϊὰ 
Β6 ἢ), ἴ6Ώ, δῖποο 1 18 οογίδιη δαὶ Αποοοδυβ ργοῖ ἴΠ6 Ὀδιζον οἵ δἰἱ 818 δη- 
ἱϑροηϊδῖδ, ἔδαῦ ῬΙΟΪΘΙΩΥ γ͵ὰ8 “ λυπιδίεα 88 ὑ0 18 οἰδίπι ἀροὸὰ ἴμθ (ἤγομα οὗ 
ϑυτῖδ. 
Βαὶ τῖο 18 ἴΠ6 λίγ Κίηρ, [8ὺ Απποοδυδ γοοίεὰ οἱ ̓  1 σαῃποὶ Ὠαδβιιδίθ 

(ο 58. ἰδδῖ, 80 ἴὯγ 88 1 οδῃ 866, Γζοίδγθησα ἰ8 δά ἴο 7)εηιείγι5 7. δοίθν, 88 
Βα πτϑ8 δι γ γι 8 δηθὰ. Ηδ νγχ88 {86 βοη οὗ ϑοίδυσυβ ῬΒΠορδίοσ, δηὰ οὗ 
δΟΌΓΘΘ ἴδ6 πορῆθν οὗ Απίοοδυε Ερίρμδηθβ. ΒΥ τἰχῃῖ, ᾿. 6. ὉΥ ἴ86 δδβίμθ- 
᾿ϑθεὰ ουδίοτῃ ΟΥ̓ ΓΟσ4] βυσοσβαίοῃ ἐπ Π6 πιο δγο δ 68 ΟὗἨ 186 Εδδϑὶ ᾿ῃ σοποτγαὶ, 
ἴδ6 ἐπλεγίίαπσε οὗἩ 86 ἴΒσοῦα Ὀαϊοηχεοὰ ἴἰο )ομιοίγίιιϑ, 88 ΒΟΟῚ 85 18 {86 Γ 
Ἧ88 δὰ. Ηδ πνᾶβ [8 σὶρῃυ οσουρδηῖ. Βυῦ Απροσδυϑβ ἀἰὰ ποὺ σϑοὰ]] 
δίπι ἤγοιι Βοῦμο, ἈΠ ον Β6 δὰ βοΠ6 88 8 μοβίδρσο, ἴὴ ογάϑγ ἰο γράβοῃι Δη- 
ὕος}8 δἰ 561 ἔγοηι ἱδαῖ οοπάϊἴοη. ὙΤὰ6 Βοιμδμθ ϑοηδῖίθ οουἹὰ ᾶνθ πὸ 
ἱπἀυσοαιοπῖ ἴὸ δεηὰ ᾿ἷτα Ὀδ.Κ. ΤΉΘΥ Καρὶ ᾿ΐπὶ 85 ἃ βϑουσγ οὐὁἨ ΑἸΠΟςΒυ5᾽ 
ξοοά ὈεΒαν!ΟΟΓ ; Ὁ ἴῃ 6856 {86 ἰδίῦοσ σα νυα ὈσῦΓαρο ἴο [86 Βοϊηδῃ ΡΟΎΘΓ, 
(δεν ςου]ὰ 560 υρ Βεοπιοίτιυϑ δὰ ὑγρο .ιῖ8 ἰδτννίαὶ οι πιϑ ἀραιπϑὺ ΑἸ οςδυθ; 
δῖος} πουϊὰ Ὅ6 τογγ ᾿ἰκοὶγ ἰοὸ ἀοίθας δῃὰ ονοσγίβσον δῖα. Τί8, Ὀγ 186 
δο]]υδίοη οὗὐἨὨΎ Αποσδυβ οὐ ὑπ6 ομό μδηάᾶ, δπὰ (6 οὐδ ΡΟ οΥ οὗ (86 ἤο- 
ἸΏΔΏ5 Οἡ {86 ΟἴδοΣ, Ποιηιοίσίυβ νγα5 ΟὈ] ζοὰ ἴο ἴΌγοσο ἢὶ8 τὶ 8. 88 ἃ ῥσίποο, 
ἘΠ] δου 186 ἀϑδίὴ οἵ Απίϊοομυβ δῃὰ 88 ϑοη. ἴῃ {818 γᾶν ἀϊὰ Απθοιδυβ 
ἀείοδι [86 εἰδί 8 οὗἨ ἰἦγες ἰσϊησβ, δηὰ “ δυτπιῦϊα ἐπ6τι," 17:24. ΤΒο ἵπο ἴοτ- 
ΠΟΙ οὗ ἴδοῦιϊ δα δοίυδυ ἀοι γοπμοα, [86 ἰαϊϊον ἢ6 οχοϊυ δα ἔγοπι ἴ86 τὶρῦ- 
[Ὁ] οεσυραίίου οὗὨ 6 ἵπγοῦ, δὖ ἰϑαδί 80 ἰοῃς 88 ἢθ δῃὰ 18 βοὴ ἰἱνεά, Ηθ 
ἀιἰὰ ἱπάοθα ἠοΐ δοίυδ]γ ἀδίλγοπε Ἰοταθίγιυβ, θὰ ὧδ ζερὶ ἀΐπὸο οὐδ οὗ 818 
ἴἄγοῦθ. Α1} επΐδ ἀστοο8 νὸ}} πιὰ 7: 8, 20, 24, ἀπὰ 18 δυβδιοϊθηϊΐ (0 ΔΩΒΉΘΡ 
ἰῃς ἀδηιδηάδ οὗἉ ἱπηϊογργοιδίίοη. Ηδ τῖῆο [886 ἃ γίσλέ ἴο ἃ ἴθγοῃϑ, δῃὰ 18 κορὶ 
ἴσοι ᾿ξ ΘῈΣ ΟΥ̓ ἰδ6 ογαῖϊν οὐ υἱοΐϑῃοθ οὗὨ δῃοίδοσ, 15 λυπιδίοα ἃ8 ἴο ἷβ ὑσο- 
ἰεπδίοηβ, δὰ χιεπ 88 ἴο 18 ρυσροβθθ. ΑἹ] ἰἄγθθ πνοσθ σγοοίεά οι (7: 8), 
85 ἴὸ ἐβοῖν ζιπσίψ οὔῆσε, διὰ Απιοοδυβ σουλδίηθα ἰμ6 βοῖΐδ διηὰ {γυρῃβηὶ 
ἰκῖηρς οὗ ϑ3γτῖδβ. ἸΤμδὶ 411 ἐδ]5 δου] ὰ ὕ6 ἀοῃς ὮΥ ογαῖ;, δυὰ βδίίοσγ, διὰ ἀθχ- 
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ἰθτοῦϑ ππδηδσοιηθηῦ, τὶ που ΔΏΥ ΟΡΘῚ ΔΙ ΟΣ ὁοηϊοηοη, 6 ἱπά δα ϑοπιθ- 
ΜὙΒδὶ δἰσδηρο; Ὀυῦ ΟΥ̓͂ ΠΟ Πη6ΔΠ8 ἱῃῃροββϑὶ ]6. 866 ΒΟΥ͂ σταρἢ δ! Αι!- 
ΟΟἤυ5 15 οἰαγδοίουιζοα ἴῃ 8: 28, 24, Ὀυϊ ΒρΘοΟΙΑΙΥ ἱπ 11: 21, 28, 24, 36, 27, 
80, 82. “Η4Φ6 58}4}} σοπια ἴῃ ΡρϑδοθδΌΪΥ, δπὰ ονιδίη [16 Κίπησάοτμ ὈΥ ἢδίϊογ- 
168, βᾶγ8 []) Δηοῖ, 11: 21. Οπθ οἂὴῃ δαγαϊΐγ ποπάον παῖ ῬΟΓΡΆΥΤΥ ννὰβ 
50 ΒΥ 0Κ ἢ (18 8πι ΟὟΠΘΓ Κὸ ρϑββεσοβ, 85 ἴο δ γπι ὑπαὶ [Ὁ πηυϑὲ δυο 
θαοη τὶ τοη ροβί ὀυεπίαπι. Βαϊ δὴ ῬΟΓΡὮΏΥΤΥ, δηα οἴ 6 ΓΒ βῖπο6 Βὲδ ὕτηθ, 
Βυρροβῦ (αὶ ΡΟΟΘΥ Ν]. δηὰ ΡῬιοίδιηγν Υ11. Κίηρβ οὔ Ενρῖ, δπὰ Ασίδχιδα 
κιησ οὗὁ Ατιηθηΐα, ᾶγο 86 ἴτοα Κίησθ {παὺ σόγὰ Βυι Ὀ] 6, ᾿ζ βοθιηβ ἰ0 Ὀ6 ἃ 
ταϊβίαΚο. [Ὁ 16 ἴγυα ἰδὲ Αὐποο 8 ρκαϊποα νἱοεϊοτίοβ ον ἴπθπὶ ἰὼ σοηίοϑῖ; 
δῖ (818 νν5 ΔΊΟΥ ϑοῖῃὴθ ὑθϑγβ, θη ἢ6 δδὰ Ὀδοοῖηθ οβιΔ Ὁ] 15 6 ἃ ἴῃ ΡΟΥΘΓ. 
Ι υηἀογθίδηὰ 7: 8, 20, 24, 85 γτοϊατίησ ἴοὸ ψ αὶ Αηθοοδυ5 ἀϊά, ἰὴ ογάοϑγ ἴο 
β6οῦτγο [πὸ [ΠτΌΠ 6 ἴο Βἰπιδο ἢ; ἔογ {118 15 6 πδίυΓΑ] ἢ] Δ ὔουη οὗἁἨ [86 ρδ89- 

3868. 
αὶ ποὺ σδὴ Ὀ6 ἀοῃμθ ψἱ} {Π686 τη ζίπρϑ, πα {86 ἐἦγεο κΚῖη95 μαι Ὀ]οὰ 

Ὁγ Απιϊοςῖδ, ἱ ἴ6 σοῖο Ὀ6 γοίδγστοα ἴο ἴ6 Ποπιαη ΑΥ̓ΠΑδΊΥ, ὩἢῸ οὯ6 εδῃ 
16}} υ8. Ηδηρβίθηθοτρ δὰ Ἡδνοσυπιὶοκ ρσῖνα ὑρ ἴδ6 διἰθιηρῖ, διὰ τόϑοΐνθ 
186 ψδοῖὶα ᾿'πίο ἃ ργοαϊοτῖοη οὗ δὴ Απας γιϑὶ γοῦ Διΐαγα, πὰ οὗ ἴδ ἤΐυτο 
Βοιίδη Κίῃσβ οὐ Κιηράοπιδ, [γα 6 οὗὁὨ ἩὙμϊο ἢ ἄγ ἴο Ὀ6 Βυπι]οἃ Ὁγ ΑὐεἰςοΒγιδῖ; 
ΠΑ (πον Ὀϊὰ 8 ἴο τυϑῖῖ τὶ ρϑίίθποο, ἴῃ Θχροοϊδθοη {πὶ αὐδὲ ᾿παϊοαδὶ!, ἱ. 6. 
ἔαϊατο ονοηΐθ 11] τηᾶῖκα ρ] 6! δὶ 18 ἢν ἀδτκ δπὰ υπϊηϊο Πρ ]6. Βυ}1 
οϑηποῦ ἐδίηκ ὑπδὺ ἃ ρῥγορδοῖὶς γουδίαἰίοη 16 ςοηδίΓυοίοα οὗὨἉ βυςἢ τιδίοτιαὶ. Α 
»χορλεον δἀάνοββοὰ ἰὼ δῃγ ο1888 οἵ τηθῃ, πιυδὶ ἡθϑᾶ8 ἢανα δὶ ἰϑδϑῦ ξο)δ τὸ- 
δροεὶ ἴο {π6 ἱπίοτιηδιϊοη οὗ {086 [ὉΓ ἢ οτὶ [Ὁ 18 υὐϊογοα, δηὰ ἴο ψΒοαι ἰΐ ἷ8 
δἀγοββοά, Βυῦ ἴου ψπδὴ ν᾽ υδ Ὁ] 6 ῬαγΡοΟΘα ἃ ρῥγεαϊοιϊίοη δ᾽οσοίμον ὑπ|- 
16] Ἰσὶ 0]6 οδῃ ὕ6 υἱϊογοα οὐ συὶύδη, ᾿ἰὶ πουϊὰ 6 ἀ!θῆου] ἴο ἔογπι δὴν 58}8- 
(δοίογυ οοποδρίοη. 

ΕἸΏΔΙΠΥ, ννηδίθνου ΔῪ Ὀ6 (6 ἀϊ Έτοπςα οὗἁ ορὶ πίοῃ ἀρουΐ {π6 )ουγίλ δεαεί, 
δά {116 ἀγπαϑὶν αυμ ο}1Ζ6 ἃ Ὀγ Ιἱ, 4}} πιιι8ῖ οοηςθάθσ, [δαὶ (6 ἔδείδ τοδρϑεϊης 
86 ἐδπ Κὶησβ διὰ {π6 ἰἦγεθ Κίπσϑ, ἃ8 τοὶ αἴδὰ αθονο, ἃγο δῇ ᾿ἰϑαϑὶ υδΥῪ δ συ ϊδγ 
δῃἃ εἰγὶ κίησ. Οουὰ ὑπ τ Ὀ6 βυςἢ ἃ οεοἰποίάδποθ Ὀθίνθοη ἴθι ἀπά Πδη16}᾽ 3 
ΡΓδαϊοιοη, 685 ΠΟῪ ἢ τ δ Ὑ 8Γ6 ςοπηδοϊρα ἰοροίμον ὃ 8 ΤΔῪ ἰῃ- 
ἀδοὰ εοπορὰθ ἴμ6 μοϑεϊδιἐψ οὗ ἰδ ; Ὀυϊ σδῃ δὴν οὔ νρ}} ἀοίδπα [6 φὩγοδα- 
δάιν οἵ ἢ ΑἰΠἱον αἱὶ ἐμὴ σδὴ Ὀ6 βα: ἃ οἡ 1ἢΠ]58 βιι)θοῖ, [86 8 πι|ρὶ6 Ὀὰὶ σοη- 
δρίευουϑ ὑγαῖμ, ὑπαὶ (λς εβπιαλ᾽ 5 ζἰπσήοπι ἘΟιῚΟΥ8 (δὲ ταὶ οὗ (λὲ 7οῸΓ 
ἀνηαδίϊος, το γβ (ἢ 6 Δρρ|!εδίίοῃ οὗἁὨ [86 βγπιροὶ οὗἩἨ (6 ΤΟυΓἢ Ὀοθδδὲ ἴο {86 
Ἀοιπαη ἀγπμαβὶν δἰ οσοῖμοῦ ΠΩρτΟΔΌΪ6, ΠΑΥ Ἔχ ρου ΔΙ ἱΠρΟΞΒΙ ὉΪ6. 

1,6ὐ ἴθοβα ψο ἀγὸ ἀθαρὶν νογβϑὰ ἴῃ ἴμ6 Ῥτόρμοοῖοϑ οὗ ἴμ6 Ο. Τοεῖ,, δδκ 
ἴθ. ᾳυρβιίοη : Ποὺ δὴγ Ο. Ταεβι. ργθαϊο το, ἢ ΔΗΥ ΟἾΠΟΥ οα86 ἩΒΔΙΘΥΟΤ, 
δαϑοσῖθθ {π6 δροβίδϑιθβϑ δῃ [Π6 Βογθβίοβ (Βαῦ ν0}}} βρτὶηρ ἪΡ ἴῃ 186 Ὀοκοῦι οὗ 
6 Ολγι απ σλαγοὶ ἴση] 658 ἴμ6 ργοάϊοτοπ ἴῃ [28ῃ. νἱϊ. 15 οὗ 1818 ἡδίαγα, 
ὯΟ ΘΧΒΙΙρίΘ, 80 (ἌΓ 881 πον, οᾶπ Ὀ6 ἰθυπά. [Ιζ 8. ηοῦ ἱπιροβδίὈ]α, 1 οοῦ- 
αδάο, μα  84η. νἱΐ. πδὺ Ὀ6 ὠπηίφψωθ ἴῃ 115 Κὶ πὰ ; Ὀπϊ ὑη655 ϑοπ|6 νϑγὺ ροοὰ 
Τοδθοη [ὉΓ ἃ ΡΓΟΡΏΘΟΥ οὗ δυςο ἢ 8 ομδγδοίογ δὴ Ὀ6 ρίνοαπ, δπὰ βοπὶθ ἱτυροῦ- 
ἰδηὺ οὈ)οοὶ ἴο Ὅ6 δοςοιρ 564 ὈΥ [Ὁ ροϊηιοα ουἱἵ, 1 πιυϑὺ τοραγὰ 1{ δὲ δ]ἴο- 
ξοῖ ον ἐπ ργοῦ Δ Ϊ6. 

Ουἱ τπ6 σγοιπά μα ἴ86 νἱονγβ δῦουθ ρίνθῃ δΓΘ γοδδοη δ] δηὰ πὸ] 53- 
ρογίδα Ὀγ 186 ἰαννβ οὗ ἰοϊθγργοίδιίοη, οὐγ Γαΐ το ῬγΟσΤΘ88 ἰη [Π6 Θχροϑι[ο οἴ 
16 θοοκ Ὀοίογο υ8, Μ|}} ὕ στοδίὶγ ἔδο δῖθὰ. Α8 8686 νίο 5 δρρθῶγ ἴο 
1ὰ6 υκὶ δηὰ νυὸ}] σγουηπαοά, 1 τπυδὺ οὗἨ οουγϑθ δυδὶὶ τογϑοὶ οὗ ἴδοι, δηὰ 1] 
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88.}8}} οἴἴδῃ γϑοῸΡ ἰο ἔθη 88 τηϑίϊουβ ΠΟ ἸΟΏΡῸΡ ἴῃ πθοὰ οὔ ἃ Π6Ὺ ἀδίδθῃοςα, ΟΥ 
ἴο Ὀ6 τορδγαβα 88 τ σοῃ] δου Γο8. 

Ιπ γονίονσίηρ (818 σοῖο βυ )οοῦ, 10 βοθιῃβ ρ᾽αίῃ ὕο τὰῦ ταϊηά, (μδὲ οτοῦλθ, 
διὰ οἴδιετϑ οὔ ἰαΐδυ ἐἰπιθδ, τῆ τοίου (ἢ 6 ἐδέε6 λογη ἴῃ οἴδρ. νι}. ὑο Απιεϊολτίδι, 
“ΟΓῸ ἰοα ἴο ἀο 8ο ὈΓ [86 ἰδῆσυάᾶρο οὗἁὨ μα Ν, Ταβὶ., τθὶο ἢ ἴῃ βανοσγαὶ ἴἢ- 
δἰδῃς 685 ἰ8 Ὀογγονγοα ἔγοια ᾿ϑηϊοὶ, δηα Δρρ] 16 ἴο οὨ͵εοοῖβ Ὀοϊοηρίηβ ἴο 186 
Ρογίοα οἵ πὸ (γι διϊδῃ αἰβροηδαίίοθ. Τμδὺ πὸ ὀνοπία, δηὰ ἰκα οδαγδο- 
ἴοτὰ οὗ {8159 ρογίοα, βῃουϊὰ Ὀ6 ἀοβοσι θεὰ ἰὼ ἰαῆσυασο Ὀοϊτονθὰ 88 ἢ ὙΟΣΘ 
ἔγουα δηοϊθηϊ ρτοίοίυ με, 15 ΨΘΥῪ πδίυγαϊ, δηὰ 19 ἰπάβοὰ Ἡμδὺ 8 οὗδῃ ἀοῃθ 
ἴῃ Αἱ ραγίβ οὗ {86 Νὸν Τοβίαιηθης. Βαυΐ 10 Γοαυΐγ 8 σγθαῖ σασο ποῖ ἴο 60}- 
ἰουπἃὰ ργεαϊοίἑοπ νἰϊἢ πηθγο οϑ868 οὗ γεβοπιδίαποο; διὰ ἰὑ 18 ἃ ποῦς ἠοὺ γοῖ 
ἔ}Ἰγ ἀοπο, ἴο βαραγδῖθ ἴθ οπα ἴγουιλ ἴβ6 οὐἤδῦ, ἀπά βαι ϑίγ ἰ86 ἱπιθ!]Προηΐ 
Βα ΓΟΥ ἩὮΘΤΘ [86 πιοίθ8 δηὰ Ὀουηάδ δοίι δι} 7 τὸ Ὀοθίνθθῃ (ἢ6 ὕπο 81:98. 
ΤΌ 8. ἃ ποῦϊ, τθογϑονον, ἢ ς ἢ, 1 γγ6}} ἀοηθ, πουϊὰ αἰδρθῦβα τι ΔῺΥ 
ἔατίμον ὨθοΘβϑΥ οὗ τοβοτὶ ἴο ὑπόνοια, ἴῃ οὐδ ἴο δἱϊεὶς (86 ἔσῃ τππεδηϊης 
οὔ τμ6 ΟἹὰ Ταβίδιλθηι. Ὅβοβο (Δπὰ {ΠπΠῸῪ δ Γὸ ποῖ ἃ ἔδυ) τδοὸ δηά (δε Ῥορέ 
ἴῃ τὴ Π.1|6 ποτ, ρὸ 801}} {γῖ ΠῈΥ Ἰ88η Φόγοσλθ, το, ΔΙΒουσῃ ἴἢ6 Βοπιδῃ 
δίδδορ ἴῃ ᾿ἶ58 ἀΔγ ὈδΖΒΠ 86 Ώ 5:0}. ἴο οἰανδῦθ Βἰτηδοὶ , ΔΡΡΘΑσΒ ΠΟΥΟΣ ἴὸ ζδΥθ 
1δουρῶὶ οὗ βᾶςἢ! δὴ δρρίϊοδιίίοη. 

(9) 1 ςοπιϊηποὰ Ἰοοκίης, ἀπ] {Ιγο6 8 τ το ρ]δοσᾶ, δηὰ (6 Αποίοης οἵ θϑδγ8 ᾿88 

δεδιοὰ. τοβα ζϑιτηθηῖὶ νν88 ὙὙΠ|16 88 δΏΟΥ͂, ἀπὰ [Π6 ᾿ιδὶν οὐ ἢἰ5. βοδὰ ᾿|Κ6 ρυσγε ποοΐ, 

βαταε5 οἵ ἤγε ᾿γογα 018 Ἰἤγοηδ, 8 γγμῈ 618. ἃ Ὀυγπίηρ ἤδπιο. 

7 οοπέπιοα ἰοοξίηφ ἱταρ]168, οὐ οουγδθ, ϑοῖὴβ ἱῃίδγναὶ οἵ ἰἰπιθ, ἀυτίηκ 

πες (Π6 δοθη68 οὗ {Ππ νἱδίοῃ ᾶγθ β ι ἱρά. ---- ἸΘἼ2., 15. ἰγγερ. μ᾽ υγ. ἴοστω 
οὗ Ν᾿ Ἴ2, [86 ἢἤπαὶ δὲ ροϊηρ᾽ ἴηίο Ἵ πιονϑῦϊς ; 186 ἔόγηι πη [ἢ 6 ἰοχί 18 βυβὲ ; 

ἴος ἃ ἴδιῃ ρίυγ., Ββ66 ὃ]. 8ὃ.(ἁ ΤΠ σοοῖ δ τηθδη8 ὁ οουεῦ, δηἀ [ἢ6 
δου ἰπογοίογο ἀοϑὶ χηδίοδβ ἃ δεαΐ σουεγοά οὐ αεοξεά πὶὶϊῃ οἰοίἢ, οὐ οἱ δῦ 

ταδίογαὶ, δη ἃ 80 ἃ β6δὶ (οσ ἃ Κίηρ οὗ ἰοῦ Ἰυάρο, εἰς. ΤῈΘ Ἢ Πογα ἰβ 8 

τη6Γ δυρδοηὶς δυϊνϑ(ια6 ἴῸὸγ (86 Παρ. ὦ ἴῃ [Π6. οτγὶρίπβὶ ἴοττα ἐς Ὁ, 866 
εχ. Βυὶ νῇγ (6 ρέμγαί ξ ῬΙΔΙΠΙΥ ἴὰ διίδο 68 1186} ἰὸ ἴΠ6 Ἰάδα οὗ 8 
δεαυεπῖῳ σομγί οὐ σοπϑόβδιιδ, ν ὮΘΓΘ (Π6 δι ργοιιθ [οτὰ ἀπά Ψψυᾶρθ ἰβ οοῃ- 
ἰοπρἰλιοα 8.5 Ὀσίηρ αἰἰοπάθα ὈΥ ιἷ8 δυυογαϊπαίθ πὶ ηἰδίθσθ. ΑΒ ἰὸ αἰΐεπά- 

απές, ἴῃ δυο} ἃ 6436, οἵ {π6 εἰ σίιαϑί γϑηϊς, οομῖρ. ἴδον. 1: 4. 8: 2. 1538. θ: 2. 

1 ΤΊη. ὅ: 21. 10 τοσαγὰ ἰο ἴμ6 δημέῤγοπιίζαίίοη, οἵ ἴδ, 8ὲ86 ἴκδν. 4: 4. 

Τμὸ πιοϑὲ ἀϊβιϊησυ θα πιϊἰβίθιβ οὗ {π6 ϑυργθαια Τυιθυπαὶ ἀτὸ δραίοα, 88 
π0ῤ}} 68 (86 ϑυρτγοιίηθ δυᾶρσε. [Ιπ (86 Ν. Τοβῖ., ΟΠ τ βείαη8 ἀΓ6 τοργοδοηίθᾶ 

88 βπιαγίησ ἴῃ τΠ6 |ἶ{κ6 βοϊδηγηϊ θα, 1 (ον. 6: 2. Μίδιϊ. 19: 28. 10Κα 22: 

80. Βον. 8:21. Νοῖ ἱπιργοῦδΥ δυο Ἔχ γοβϑίοηθ δ8 “11εἰ τῷ πγδκθ 

Ἰη8Δ0} ἴῃ Οὐγ ᾿πηαρα; “[μεἱ μα 5ὺ ἀονῃ δηὰ 5866 ;᾽ “Ἧο νΜ]]}} ρὸ ἴον ιὦ ἢ 

ἰδία [ον ρέμγαί ἴοττα ἴτοτῃ ϑυσὶ νίεννβ οὗ {Ππ6 ὨΘΆνΘΠΙΥ Οὐπδεδδιδ. 'ΤῺΘ 
ϑυπὶ ΟὗἩἨ {πὸ πιλίίον 18, (πᾶὶ (16 ργορμοὶ ργθβθηίθ 6 ϑυρτγεέπιθ [οτὰ δηὰ 

Φυάσα ἴο οὔ νίαν ΟΥ̓ ᾿ππάσοΎΎ Ὀογγον θα ἔγομλ δαί Ὺ δονθγοί σῃϑ, ἰ. 6. δ8 

Βανίης 81} ι86 ἰπϑίσηΐα οἵ μγοδηλίθθηος δηὰ βυργθηδου δγουμα δπλ. --- 
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Ἴ, οἰἴδαῦ Ῥαγί. ρΡ888. ἕοσ νογῦ, Ρ. ὅ1. 2, ΟΣ ἸΏοσα ῬΣΌΌΘΟΪΥ 1ὲ ΙΏΒΥ Ὧδ 
8 ρ»ὶ. Ῥεγῇ. Ῥϑδὶ υβεὰ ἱπιρογβομαὶ]υ, αὶ 49. ὃ. ὃ, ποῖ Θοπιο8 ἰο (86 βαπι 
Β6η86. [{ τείδιβ ἴο (Π6 δοίΐοῃ οὗ ἀδβροβίἰπρ' δηὰ ῥυζίηρ ᾿π οἶδα ἃ ϑοδὲ 

([ἄγοπο), σι ἱοῖι 18 οομοιαρ]αἰοὰ 48 θεΐηρ Ὀγουρὰὶ ἰπ δπᾶ δἀ)υβίοα ὉΥ δρ- 
Ῥτοργίδία αἰἰθπἀδπίβ οα 86 αἰνίηθ Μία) δι υ. --- 76 Αποΐεπέ 977 ἤδαψε ἰα 
δη ὀχργϑϑβίοῃ οἵ ἃ βυρεγίδιϊνο Ἵβϑί, ὃ ὅ8. 2, τηϑδπίηρ 116 τοδο ἵε πιοδί απ- 
οἵοηί αϑ ἰο ἄαψε, [ῃ6 (σϑῃ. ποῦῃ ἀεοϑιριαίίηρ {86 ἀπά 97 φμαϊὲέν θαϊοηρίης 
ἴο ἴῃ δἀ]δοινα ΒΟ ἢ ργαοθᾶθβ. ΤῊ δχργαββίοῃ ἰβ δαυϊναϊϑηξ ἴο (Π6 

ἘἜτδηο 2᾽  ἰενηεῖ, Ἑμπρ. ἐλὲ Εἰονπαὶ. ---- ἄτι, Ῥατί. Ρρ488.) σας δεαζε, οἵ 

ῬΘδὶ Ῥχβεί. (δ 12. 2. 1) τὰ δαί. Οοά [8 ῃοΐ Βροςὶ βοδ}]ν πδπιθᾶ Βογο, δαὶ 
ἴδοσο οδῃ Ὁ6 ῃ0 ἀουδέ ἰμδὲ 6 18 τηϑϑδηΐϊ. ΤΠ δβυρργοββίοη οὗ δὶβ ὑτοροΣ 
ἈΔΙΏΘ ΒΘΘΙῚ8 (0 Ὀ6 8Δη ἱπΠοδιίοη οὗ τανεγεηςα ἰοναγὰ (86 ὄνομα ἀφωνητόν, 
ἩΙΟΝ Ὑ0{48 80 ΘυϑίοΠΓῪ δΔηοηρ (ἢ 6 “06 }8; δ66 186 [κ6 βυρργαεββίοη ἴῃ 
ἄξω. 82: 29. Φοὺ 24: 28 (λΥδ ἐγες ἴον (οἂ). 158. 17. 18. τος. 9: 9. Αρος. 
1: 4, Ὀυϊ δῇ οἽχϑοὶ Ἰἰΐἰκθηθϑθ οὗ [6 6886 Ὀοίοῦο υ8 8 ἰὼ Βοτ. 4: 2. Τδο 

αἰἰυ 6 οἵἁἩ «ἰἑέπσ 18 ρργορτίαίθ ἰο 16 ἀϊρηῖν οἵ (86 Φυάᾳε, 168. 6: 1. 
Ῥᾳ. 9: ὅ (4), 8 (7). 122:ὅ, ΤῺθ 1,8{1Π8 ΒΥ : ομαϊΐοες δοάδηξ, ἴῃ ΟΥΘΥ ἴὸ 
ἀεὶ σηδία {88 δεὶ οὗ ἀδοϊἀϊηρ οη ἴπ6 ραγί οὗ 1π6 Ἰυάρεβ; δηά ἴῃ κα πηδῃ- 
ὯΘΥ ἴἢ6 ΟΥτθοῖκ. ---- λέξον ἰδαῃ δῆοισ, ἴῃ ἀοοογάβδησοο τὶ ἴΠ6 ἀδὰδ] οὔθ- 

ἴοι οὗἩἉ 1π6 Οτθηία]5, δἰ 16 σαγιηθηῖβ Ὀοίηρ ἱπάϊοδινο οὗ δἰ βίδίίοη ; 

8. ξ' ἴα Ηδφδ., τ οἷτπι, ἐδδ οἰοίλοά ἐπ εοὐϊΐία, τλθϑῦδ ποῦΪοα. Ι͂ἢ ς886 οἵ 8 
Ἶαάσε, (πΠ6 ΜΔ 6 σαγιηθηΐ 18 8ῃ ἱπάϊοβοη ὈοΙἢ οὗ ἀπ  Υ δηὰ ρυσί(γ. 
Οομρ. ἰπ [Π6 Αροο. ὃ: ὅ. 4: 4. 6: 11. 7: 9. 19: 8. ---- "371 18. δῃ δά)., ὃ. 28. 
ὃ. 7. --- Τὴε λαΐν 9} λξδ ἀεαά τοαϑ ἰΐξε ριγε ιοοοῖ, '. δ. ὙΘΥῪ ἩὮϊ6. ΑΜΒ 186 
ΑἈποεΐοπὲ οὗ ΠΑΥΒ8 18 ποσὰ ἀθβοσὶ 64, ἴΠ6 Ἰά68 οὗ ἸοοΚ8 θη γον τα νουϊὰ 
ποῖ 6 ἱπαρροβίίθ ; θαΐ ἰῃ Εεξν. 1: 14 νὸ Βπά (ἢ βαπ|6 ἀδβογίρίίοῃ οἵ 186 
τίϑοη ϑϑανίουσ, σΠ τα (19 νἱονν οὗἨ [Π6 τηδίίον σου ὰ 6 ἱπαρροαδὶίθβ.1 Οὐ 
[π6 ὙΠΟ] 6, (Ποροΐογο, 1 τυβὶ ἱποϊ πη ἰο ἰμαὶ νίονν, τ ον διἰἰγ δυΐθα 1.6 

ιολίίοηοδε ἴο ὀχοθθαΐηρ βρίεπάοσ, |Κ [6 τοὐέὲΐο δαὶ οἵ ἃ τηοῖβ] ἰη {86 γα. 
ΤῊΗΘ βϑαυοδὶ βιονβ (Πα (π6 αἰ νης Μα] δ Υ 18 δυττουπάοα ὈΥ το. --- Τ.δ 
ἐλγοηθα τοσοῦ ἥσηιεε, ἰ. 6. (ὮΘΥ τ δχαςθθϊηρὶν ταάίδης δηὰ βρἰθηάϊα. ---- 
ὙΠ ΡΔΡΣ,, μ]. Οὗ δλολ, λὲς εσλοοῖς, ἰταρ] 168 ταὶ τ[Π6 1ῃγοῦθ οὰ τ Βἰοἢ ἴμ 9 Αἢ- 
εἰεηὶ οἵ ΠΑΥ8 18 86 8:64, 8 ρἰαοοα ὕροη εσλφεῖδ, 411 πι ἰςῖ ἰμαϊοδίθθ σαρὶά 
τηουθτηθηΐ δηἃ ὈΠΊΨΘΓΒΑΪ ρύθβΘΠςΘ, 80 0 δρεδῖ. ὅ6θ ἴΠ6 ἔτῆβρο δὲ {0]} 

Ἰεηρίι, ἱπ Εἶζοκ. 1: 1ὅ β6ᾳ. 10: 18 ββᾳ. ΕῸΓ (86 ἱπιδσοτΥ οἵ ἢτθ 88 δο- 

σΟΙΏΡΔΗΥΪ ΩΣ (6 Ῥγθβθῆσθ οὗ ἰμ6 ΠοΙΥ, 566 Ἐχ. 19: 18. 20: 18. 8: 3. 
Πουϊ, 4: 24. 9: 8. Ῥ. 18: 9 (8). δ0: 8. ΕΖοκ. 1: 4, 18, 27. Ἠδοδ. 13: 

29. Βδν. 4:ὅ. Ζγ8 ΤΩΔῪ ὍΘ (86 5Ξγπιῦοὶ οἵ δρίσπάον, οὐ ἱὲ τοδν ἱπάϊσαιθ 
8 αἰεεἰγουίη σ ῬοΊΟΟΥ, ΟΥ̓ ἰξ ΤΩΔῪ ἀφρὶριαία ὈοΐΒ. [Ι͂η (ἢ Ῥγϑδβϑηΐ Ἵδδο 1 
βου 1ηο]1η6 ἰο 16 ἰαϑὲ ΥἹΟῪ ; ἴοῦ (Π6 δχοἱδίοῃ οὗ (π6 θοϑβϑδὶ [Ὁ] ον. 
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(10) Α 58ἰγοδπὶ οἵ ἤγο ἰδειοά ἰογτί ἢ δηά ποηϊ οαἱ ἴγοπι ἢΐ8 ργδβθῆςσο; ᾿μουβαηᾶ [ῃοπ- 

βατι 3 πιϊηἰβιεγοά ἴο ᾿Ὠΐπι, δη ἴθπ τπουβαπὰ {1π|68 ἰοη Ἰπουβδηᾶ δβίοοα δεΐοτγα Πίτ ; 

[δε (τἰδαπαὶ νγλβ βεϑίδά, δά τἢ6 ὕὈοοῖβ ψγεγα ορεπεά. 

ΩΣ ΝΣ, 8 ΗεὈγαϊζίηρ (Όγηι, ἱηδίθδα οὗ [ἢ 6 πογίῃδὶ Ἰ8 δ ; 866 ἴ86 Ιἴκ6 

ἴῃ Εἶτα 4: 1, Ὡ.295.. --α 12 τξα 3 1, βίησ. ἴῃ ἴογῃ,, δ βου σα ἱπαϊοαιης 
ἐεπ ἰλοιιξαπά, --Ξ ταγτὶ δα. ---- )3, ἴδλ. ρίατ. οὗἁἨ [Π6 58Π16. -- Ἰ)ΏΣ 9, δίοοά, 
φρεγε εἰαπάϊηφ, ἀδηποίίησ οσοπέίπιιοα δοιίοη, Κ (6 Ηδῦ. Ιπιροτγί. ---- δι55} 
ἷ6 Αὐϑίγαοι ἰοῦ οοπογεῖα, ἱ. 6. ἐγέδμπαί οὐ ἡμάσπιεπέ ἴον γμάφοε. -"-- ΞῸᾺ 18 
Τεροδίθαά ἤθγα, ἴῃ ογάθὺ ἴο γεϑιπιθ (6 βθηίθηοθ, θοσὰ ΜΠῚῈ ἃ ἀδδῖστι ἴῸ 
ἱπαϊςεία (Π6 ργοςθβ88 οἵ {γίαὶ, ---- βοοῖξ σεῦ ορεηπεά, 1. 6. [86 Δγοδῖνθ8 οὗ 
Βεάνθη, θοῦ 4}} οὐὗἩ πηθῃ  δοίΐοῃβ ἃγὰ σϑοογα θὰ; οορ. Βδν. 20: 12. 

Ὅλη. 12:1. Τηὴθ δοδθῆθ ᾿νε ργθϑθηίθα ἴο Υυἱϑνν 18 ὙΘΓῪ τηβρβη!οθηῖ. 
ἾΤθο γαβρδπάδηςε Οὗ ἢ οὈ]Θοίβ, [Π6 πυπι θα γ8 ργοβθηΐ, πὰ (86 βο ΘΠ ΠΕΥ͂ 

Πα! γεϑῖϑ οη {6 ῃοΐθ, ἀγα αἰγουϊηϑίδηςοβ Ἧ6]1 δάαρίεἀ ἰο δι γῖκα (ἢ6 
χταϊπὰ νυ τ} ἴοτοσ. 

(11) 1 ςοπιϊπαοά Ἰοοκίπα, ἤθη, θαοδιι86 οὗἉ [6 βουηᾶ οὗ ἴῃς στοδὶ ννογὰ8 νος (ἢ 6 

Βοτῃ «ρϑῖα. --- ἰ οοπιϊπαοά ἰοοκίηρ, ὑπὸ] (6 θααδὶ γ88 βἰ δίῃ, δῃὰ 118 ὑοαν ἀεδβιγογοὰ, 
δηὰ ἰτ νγα5 ςοπηηχἰ6ἀ ἴο ἴῃς ἤαπιηρ ἤΓα. 

Τια γορϑιοη οὗὨἨ το τΊ ΓΥΓῚ ἰδ ΠΟΤ ταῖν ΘΙ ΑΓΓΑβϑΐπρ 10 (6 Οἶοδν 

Σῦπ οὗἉ {{π| βϑδηΐθποθ. Βυι1 γοχαγὰ (}}18 ταρθι Ἰοἢ 88 ἃ ΠΘΓΘ Γοϑυρί]Οη 
οἵ 186 βαπίϑθηςθ Ὀοσυῃ, δηἀ ΤΠΟΙΠΘΠΙΑΓΙΥ δυβρεπάςα ἴῸγ [86 ἱπιγοἀυοιίοι 
οὗ οἴιδοῦ πηραίίοσ. Ὅῆδ πηοδηίΐηρ δεοῖηβ ἴὸ ὃ6, ἰμαὶ 6 Ἄοοπίϊηυρά Ἰοοκίηρ, 

πη0}} ᾿ Βανγ ([Ἰ6 Θοηβοαῦθηςθϑβ οὗ ἰῃ6 Δ σ ΠΥ ποτὰ 8. τ πο ἢ [Π6 Ὀ6δβὶ δὰ 
ΒΡΟΚεη. --- ΩΡ πὰ ὩΞΎΠΣ, ἴδιαι. Ῥαγίβ., πανὶπρ' ΝΣ ΛΤΙ ἴον (Π ον βυδ]οοὶ 
τοδροοίίνοϊγ, Ρ. ὅ1. 2. ὌΠ ἀσβίγυοιίίοη οὗ [6 Ὀδδβί, οὐ 1116 βοσὴ (Α- 

ος 5), Β66Π1|8 ἰο Ὀ6 ΤΕρΡΆΓΑΘα 88 δὴ οἴξξκσοίυδὶ Ὀγθακίηρ ἀονῃ οὗἩ [6 
ἴουγι ἀΥ̓μαβίυ ἴπ ἴΠ6 δ6η86 ΜιϊοὮ 18 ΒΘ γα δἰίδομῃθά ἰο 1ξ, νἱΖ. (δαὶ οὗ δῃ 
Δηπογΐηρ ροναγ. (Οεγίδίη ἰὰ ἰ8, ἐμαὶ ᾿δηΐθὶ ἀο68 ποῖ ρυγδυθ ἴπ6 Ὠἰδίοσ 
οὔ 116 ϑγείδη Κίησβ Ὀαγοηά ΑπιϊοσῆυΒ. Βαῖΐ (Π6 βοὴ οὗ ἰμδὶ Κίπρ, πὰ 
αἰἷδο οἰἰοῦ βυθϑεαυοπὶ Κιησ9 οὗ ϑγτγία, δηπογϑά {π6 6 )ν8 ποῖ ὑπίγοαυ 7, 

δηκ αἱ (ἰπηε8 ΨΘΓΥῪ δου ϊουϑὶγ. [{ ἰδ ρ]δίη, (Παγοίογα, (δὶ ΤΠ δ η16} 8 μώϊηια- 
ἕω ἴῃ εἶθ ργϑα! οἰ ΟΠ8, 80 [ᾺΓ 88 ἴΠ᾿6 ἴΌυΓ σγοαὶ ἀγηδβίϊαβ ΓΘ οοποογηβ, 

6 ἰῃ6 οδρίυγα δηά ἀεβοϊδίϊοη οἵ Ψεγυβαὶ θαι δηὰ οἵ (π6 ἰ6}ρ]6 ---- ὴ ανοϑῃΐ 
ἧκε ἴο (πὲ νίο ἢ ργθοθαθα ἰΒ6 Βαῦγ]οη βίι θχ}]θ. 4.5 δυο δῃ δνθῃς 
ἰοοἷς ρ'δὸθ υπάϑρ Απιϊοο8, {Π6 ργορμ δι ̓8 ἀδδβίχη ἰ8 οομιρ]οίθα ἤθη ἢθ 

8648 ἀοδογι θὰ ̓ . Τηθ πιϊπυίίδο οὗ βδυ ϑϑοααδῃί ΠἰΒίουυ δῖθ ουΐ οὗ ἢ18 οἷγσ- 
εἷε οὗ νἱβίοη, ἀπά α8146 ἴσοι [118 ἀοδβίρῃ. 

Αἢ ἱπαυϊῦῦ ἸΠΔῪ ΘΓΘ δγίβα, ὙΠΟΙΠΟΥ (86 ὙΓΠΘΙ ΤΩΘΓΟΙΥ ΘΧΡΓΘΒ8608 ἴῃ 
εἰγοησ ἰβησυᾶσα ἴἢ6 ἰθιηροτγαὶ ἀδείγαοιίοη οὗ [86 ἐουγίμ Ὀθδδβί, οΥ ν᾿ ΒΘΙΠΟΣ 
Βο ἀρδίχζῃϑ ἴογο ἴμδη [8 18, Ὁ βαγίηρ (δαὶ ἐξ τραϑ σοπημπμίεά ἰο ἰλε Παπιῖησ 
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᾿νε. Το Πἰκθη 688 18 ὙΘΓῪ δχδοῖ ούνθη [86 δεδουοη Βθγθ, δηὰ ἐπαὶ ἰη 
Ἐν. 19: 20. 20: 10, ἰῃ τοδβρϑοὶ ἰο (ἢ 8 Ὀοδϑῦ, (86 156 ργορῃδί, δηὰ ϑαίδῃ, 

ΒοΙΐ αρχαΐη ἀγὰ οἰοβοὶυ δἰ θὰ πὶ 188. 66: 24. 1 προτῖο σοπίθπαάβ βίγθηυ- 
ουεῖγ, (μῦ τ186 ΗδΌτονβ ἱπάϊεαιοα ὕμωτε ρυπίεληιεηί ἑη, ϑλεοὶ ΌΥ 5υς ἢ ρδ2- 
βΒᾶσοβ. 1ὑ νουϊὰ δϑοπὶ ἴμδὺ {ΠΥ δἰἰδοβαὰ 4 Ἵὐγίδίῃ ἄθργθο οὐ ϑεηϑιἑσεπες, 
ἰο 8 ἀοδὰ Ὀοάγ, δηὰ βυρροβοὰ {πὲ {π6 ρϑγρϑίυδὶ θυγπίηρ οἵ ἴδ νγδβ δά δριοὰ 
ἴο ἰογηδηΐ ἰδ ἴῃ 8 δἰ ἄσερτθθ. ὙΤηὸ Ῥοοκ οἵ Ἐποςΐ, (ργοῦδ!υ ττλίθη 
ΘΑΥ ἴπ6 σοπιπηθησοιηοηῦ οὗ ἴπ6 ΟὨγιϑίϊδη 68), οὗδη σϑρϑαῖμ βιιο ἢ νἷοπδ; 
6. ᾳ. 10:16, 17. 21: 8--Θ. 89: 88---87. 99: ὅ, 7, 108: δ. 10δὅ: 21 δ64., οἷο. 

1 κα 168. 66: 24, ([δ0 Ν. Τοδῦ. βοϑῦβ ἰο μοϊὰ ἔαϑὶ 1π6 ἱπθασουυ Ὀοίῃ οὔ (δ 
τε διὰ οἵ 186 τσογπὶ ὙΠῸ ἢ ἀδνουγβ ἀθδα Ὀοάΐθ8; δβδ66 Μίαιὶ. δ: 22. 18: . 
Ματκ 9: 48--48. 866 8190 ϑίγδος 7: 17, δηὰ Ἴορ. δυάϊι, 16: 17, ΤῊΘ 
οὐχί δ] ἱπιασθ οὗἁ "γέ, ἴῃ δυο ἢ σ8865, ΟΥ ΟΥ̓ γε απὰ δγίπδίοπε (48 ἴῃ δοῦιθ 
ΟἾ6 ΓΒ), 8668 ἴο ἤδνδ 18 8818 ἰη {6 ονουίῆτον οὗἩ ϑοάοπι δηὰ (ἀοπιούγδβ, 
ϑλεοὶ πᾶϑ μἰδοϑὰ ὈΥ ἴ86 Ἡθῦτονβ ἴῃ ἴδ τοογία δεπεαίἧ, δθ6 ἴ8β8. χίν.: δὲ 
Ὑγγῶ8 Ταγίδγυβ ὉγΥ [86 ἀγοοκθ. ΤῊ βίβοκθ, ἤδιηθ, δηὰ βυϊρηυτγὶς οὐον οἵ 
γοϊςαηὶς ΘΓ οπ8, ποὺ ἱπιργΟὈ Δ ΌΪΥ {γηβδθὰ (δ6 οσεαϑίοῃ δπιοηβ [ἢ0 
αἀτσθοῖκ οὔ [86 ρῬδιγίουἶαν ἱπιρο τυ ἴῃ υδβίίοη. ΝὼῸ ἱπηθραβ τόσα ἀγοδάζαυὶ 
Ἄοουϊὰ 6 ἰουπὰ ΟΥ ἱπιαρίποα. 1Θηρογκο ϑνθῃ βίγθηυουβὶν ὑγραδβ, ἰμδὶ [89 
δεννβ τοβεγάθα διΐατα ρθη δ [168 88 οἰεγπαὶ ; νι ἢ 86 6π|5, ἴη ἔδοῦ, ἰο δ6 πιυοὰ 
διγηρσίβοηθα ὈΥ [86 νίονγδβ οὔ (86 Ῥοοῖ οὐ Εποςδ ἴῃ γοἰδιίοη ἰο 86 βυδ]εεῖ, 
δηὰ Ὁγ (᾿ο86 οΥ̓Ἠ Φοβορῆυβ δηὰ ῬὮδϊο. 1ὲ 18 δὴ δβοκηονϊασοὰ ρῥοϊηίϊ, (δαὶ 
180 ατϑοκβ τοραγάθὰ 8 ρδγὶ οὗ Ταγίαγυβ 85 [86 ρεγρείιμαὶ ρτίβοῃ οἵ 8 ρογίίου 
οὗ ροουϊΐαν οὔδηάθτβ. Το ἰάθδ οἵ ἃ ρωγφαίογῳ ᾿ΠΘΥ 4190 δᾶ, τ ῖο βοοτν 
ἴο Βανα ρβδϑβοὰ ἔγοιι [86 Βοπιδη ἰὸ ἴ86 Ομ τι διϊδῃ ρυϊθβδίμβοοὰ δἱ σαι, ἀυτίης 
ἴθ ΗΔῈ δηά βἰχίμ σοηΐυτῖθβ. 1) 416] Βρθδῖβ οὐ (86 Ὀθαβὶ 48 Ἴοιῃπ το ἰ0 
ἴδε ἤδιο αἴον (5 ἀθϑίι; πὶ ἢ Ἰοοῖκ5 88 ἔπ 6 πιϑδηῦ ἰο ἀσείρηαία ἃ ρυπἰὶ- 
πεηΐ ἩΠΙΟΝ οπδυδὰ ὑρορ ἴπ6 ἀσδῖδ οὗ 6 Ὀοᾶγ. ΤΏΘ Βοπογαθῖθ δυγπίπ 
(ἰμϑὐοδὰ οὗ διειγνίη9) οὗ 186 Ῥοάγ, 'ξ πουϊὰ ποῖ ὈΘ οοπιραῖθ]9 ὙΠ δὶ ἀσεῖχα 
ἈΘΙΘ ἴο ΘΠ ο;. 

(12) Απὰ 85 ἴο ἴδ γϑϑὶ οἵ τῆ Ὀδϑϑίβ 1{ποἷγ ρονναῦ τὰ8 ἰΔ ΚΘ ΔΤΑΥ ; αὶ οοηιίπα- 

δῆς ἰῃ ἰδ τδο δδδίρηοὰ ἴὸ ἴθ πι, ἴοῦ ἃ δοαβοὴ δῃὰ {ἰπι|6. 

Αεἰο (δε τοδί ὁ ἰλὲ δεαδίξ, ἃ εἴδυδα ἴῃ [6 ΝΌϊη. δϑβοϊυΐε ; 88 οἷϊεῃ 

6ἰβεν 6 Γο, 6. σ. 1: 17. 2: 29, 80, 82. 8: 22. δ: 18, οἷο. --- Ο, Β. Μίεμδο 8 

δηὰ Εοβαπηλῦ ον ἱπίογρτγοὶ (815 οἱὐΓ. οὐδόν Ὀθαβίβ ἴπ ρϑηθγαὶ, οχἰ βιϊηρ δἱ [86 

ἔπη ἤθη (Π6 ουτῖὰ Ὀοαδὶ 88 ἀδβίγογοα. ᾿ ΤῊΘ βθῆβα ἷβ ψ6}} δποιρὰ; 

Ῥαΐ [86 ΡὨΠΟΙΟΡΎ ΠΥ θ6 0816 π᾿ απδδιίοη. ΤῊΣ πυίϊος Ὀτίηρθ [ΟᾺ 
Ὀαδδίβ ἰηίο νον. ΟΥ̓͂Ν ᾿αϑὲ ὁπ ΟὨΪΥ ἢ6 ἢα8 υδὲ τοϊαιθὰ (Π6 ἀοϑίτιο" 

ἴοη. ὙΒδπ ἢ ΠΟῪ Βα γ8 {π6 γεδέ, ν δὲ οδη 86 τηραηΐ δχοθρὶ ἴμ6 οἰδοῦ 

ἐλγοο ῖ ΤΦὙΠ6 βοϊυϊτίου οὗἉ 16 ἀἰ ΒΠ συ ΠΥ νν ἢ οἷν 1ῃ18 ραγθηίμοιῖς γοῦβο οὐδᾶ- 

βίοπϑ, τηυϑὶ θ6 Ἰοοκαα ἴοσ ἱπ δποίβου ταῦ. [ 1μ6 τεδᾶεν ν}}} οδϑὶ δἰ 

6Υ6 ὕροη ἰδ ργβοθάϊηρ οοπίοχί, ἢ ν}}} δεθ (παὶ ποίίηρ ἰδ {Πθτὸ 56] οἵ 

106 ἀεείγιοίίοη, αἰἰ 6 Γ οὐ (6 Ηγαὶ, βοοοηὰ, οὐ {πἰγὰ Ὀθαβθί. ἩΗδνίηρ ΠΟΥ͂ 

δίνη ἴῃ βίσοηρ οοΐοῦβ ἃ βκοίο οὔ (6 ἀδϑίγυςιίοη οὗ (π6 γοιγίλ Ὀθεδϑῖ; ι} 
ΒΟΘΠ8 ΠΕΓΌΓΑΙΙΥ ἰο βυσραδί, (πδὺ βοπιδιπρ; Βῃου]ὰ ὃ 56ἰὰ ἴῃ τορΆτα ἴ0 

ἴθ ἀϊδαρρθαγδηοθ οἵ ἰῃ8 οἰμβασβ.0 “ΟἾμογβ,, Βα χορϑ οἡ ἴμ6ῃ ἰο 587) 
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“5ῃιδγεᾶ [86 116 ἀεβίΐηγ, θαΐ ποῖ 80 βρϑϑάϊ]ν 88 ἀϊὰ (6 11|18 ἤογῃ. ὙΤΉΟΥ 
οοηιϊηυρα ἀυγίηρ [86 ρεγίοά δ᾽Ἱοίίοἁ ὉῚῪ Ηδανοπ ἴο βδοὶ. --- ἸΠΣΠ, 
ἌρΒ. 8 ρυγ. οΥ̓ δῚ5,, ἱπῆρθῦβ. ἴοσ ρβ88, 8 49. 8. 2. -- ἡἸπορώ, (η6. ἄο- 
πιϊπίον ὁ ἰἄέηι, Ὠδνὶηρ ἃ. Ῥτοη. ρὶ. τηββο. ἴογ (Π6 βυδχ ; δηὰ {(Πΐ8 τὸ- 
ἰαίεβ μ᾽ δίῃ! ἴο ἀίπσε, ἱ. 6. Κίηράοτηϑ δυο] σοὰ Ὁγ 1π6 Ὀοδβίδ; ἰπ οἵοῦ 
πογάβ, (με ργοπούῃ δοοογάβ νὴ} τβαῖ (Π}6 Ὀ6δ 5.8 βμηθ 1126. ---- Γφ δ», 1’, 
»γνοίοπσαίζέοη, ἀηὰ 571} ἀδδιρταῖοβ (Π6 ροτίοάβ ἱπ τ οἷ [Π6 ἰὮγ6 6 Θπηρίγοῦ 
βουτίδμε. ΤΌς φγοίοπσαζέοη, ἴῃ {18 Θ686 βθϑῖηβ δου άθη 1} ἴῃ (ἢ 6 ἯΔΥ οὗ 
οοῃίγαβί ἰο (ἢ6 ΒρΡΘΟΘΟῪ ἀδδίγιοίϊίοη οὗ (Π6 11{||6 Βοσῃ, ἡ ἰ οἷ ΘΟμ68, δ (ἢ 
ἩΤΊΟΥ Ὑ] ΘΒ {1|6 πιδίῖοσ, ἰο Ὀ6 (Π6 ῥγϊποῖρα! γεργοβοπίδίνα οὗ (86 Ἰουγὶὰ 
ἀγπδδίγ. Τ|ι6 τοῖζῃ οὗ Απιϊοομιυβ νγ88, ἴῃ ἔλοῖ, ΟὨΪῪ δῦουϊ 11 γοδγβ. ΤΠΘ 
Ῥτοίοπραίοη. ΜΙ8Β [07 α δδαδοῊ απα ἰζηλ6. --- ἸῸΥ ΒΘΘΙῺΒ ἴ0 ΘΟΤῚ6 ὨΘΔΓ (ο (ἢ 
τοθθηΐηρ οὗ οὔῦ Μοσὰ δεαδοῆ, ἷ. 6. Ορρουυῃθ {{π|6 ; ἩΓ8116 112 18 ἃ ἀεηηφα 

οΣ αρροϊπίεά ρμεγῖοά. δὶ 1π6 ρίγαϑα 19 ποὶ ἱπίοπάϑα ἰο δ6 πυϊπυιθὶγ 
ἀοῆηϊιο ἢόγο, τυδὲ Ὀ6 ονϊάσδης ἔγοη {6 πδίυγα οὗ [Π6 οαϑθ. Τ8α ἄγ αἱ 

ἴδσθις ἀγηβδίϊθα Ὁ Γὰ οὗἨ νΟΓῪ ὑποαυδὶ ἀυγαιίοη, δηὰ οἵ οουτδα ἃ ἀ6ἤηϊ 6 
Ἰταναιου οΥἁὨ ἰἰπιθ, δηὰ 1ῃ 6 βϑῖηδ ᾿ϊ πη: δἰΐοη, οου]ὰ ποὶ Ὀ6 δϑεϊῃεὰ ἰο 41} 
Αἰἰκο. ΤΠ πηδδηΐηρ ρ] Αἰ ΠΥ ἷ8: ὁ ΕῸΣ ἃ ρογίοά βυοὴἢ δ ἤδαδνϑῃ ἀθογθοὰ, 
ὅδοιηθ γοιρδίηθαὰ ἴὺγ οη6 ἐΐγιδ, δῃὰ δοίη ἴος αποίλδυ' ἐἕηιθ6. Α]}} νβ ἀΐ- 

τοοίθὰ ὈὉγ 16 ρονψεῦ βηὰ ν}}} οὗ Οοα. Τῃθ ροτοῦ ογ ἀοτηϊπίου οὗ [19 
θεοδδίϑ ἰδ ἢ ΓΘ δχρ οὶ !γ βθονῃ, ὈΥ ν. 12, ἰο ἴδν Ὀθθη ἀδβισογοϑὰ, δἱ 1} 

ἄηθ Ὑδθὴ [80 ἰουγ ἢ Ὀδδαϑί νγα8 οσοῃἀειηηοα δπα ἀδδίγογθα. Ηον δ]] {Πϊ8 

οὯπ οοπδίδί ὙΠ} (6 ἤοημαπ λϊϑίογῳ, ἴὰὶ νου ]ὰ 6 ἀἠ ῆσυ]ν ἰο δον. Βυΐ 
186 6ῃ 1658 νϑγδί!οΩβ οἵ ορἰπίοῃ οοποθγηΐηρ (6 ραβδβαρο, ἱπαϊςβίθ {παὶ (ἢ 9 
δρρ ςβιίοη οἵ (6 ψνἢο]6 ἰο ΑἸ ςἢγὶϑὶ ΟΣ 19 (86 ῬΟΡΘ, μ88 Ὀδθῦ [8 οος8- 
δου οὔ ἐπ ἀΙ ΒΠ σα} Υ δῦουϊ 1. Πδη 16} 5 ἴουν ἀγῃδδῖϊθβ δγα ποῖ ὄὅχϑοῖν ἀγπδ8- 
ὕεα οὗ οἰν}] ἰϑίογγ, Ὀὰ( ἀγπαδίϊοε ΟΥ̓ ργορήεοψ. ΤὨθ πιϊηυΐα οἰγουμηδίθηοοϑ 
[Βδι διἱἰοπάθα ἐμ θῖ, τ] θη ὈοαΙ πη ΐηρ ΟΥ Θπαϊηρ, ἃγα ποὶ ἀείβ θα, τ (89 

ἀχοορίίοη οὗ Απιϊοοσμυδ ΕἸΡΙ Ρ δ 68 πὶ οἷ. ΧΙ. 
Ἡανίης ἰδυ8 ἀϊδροβοὰ οἵ [Π6 ἔουτ ἀγπδβίϊθβ, (Π9 ἩΓΙΟΡ ποχὶ σῖτοβ υ8 8 

Υἱὸν οὗὨ (86 ρἰοτγίουβ ἰεϊηρσάοπι, ν εὶς 5 16 υἱυτηαῖς οὐ͵θοῖ οἵ 8. ῥγο- 

Ρδεῦς οοοἰοτηρίδίίοι. 

(18}}1 οοπιϊηποὰ το ἰοοῖκ ἀυτίηρ πὰ νἱ εἰ οῃ 5 οὗ᾿6 πἰρῃξ, δπὰ Ὀοἢο]α ἢ ἢ 6 
εου δ οἵ δβεδυβθὴ οὔθ ᾿ἴκο ἃ ὅοῃ οὐ Μβϑη σϑηγο, δηὰ ἢ δρργοδεμδὰ ἴπ6 Δηείοηϊ οὔ ΒΑΥδ, 
διὰ τον ὑὉσοῦραι Εἰπὶ Π6ΒΥ ὈσίοΓα Ὠΐπ. 

ΛΘ ΟΝ ΤΊΣ, Γαροδί θα ἤοτ ν. 2 αῦονθ. Τῆιθ ῥυΓΑ] 8 υβεά ἱπ γϑίδυ- 
ΘΏςδ ἰο ἃ δ6Γγ168 ΟΥ ϑυςοσδβϑίοη οὗ Υἱβίοῃϑβ. --- Ὁ. 110. τού, 11 ἀαϑίρπδίθβ (86 

ἰάρα οἵ ἀαεοοπιραπψίηρ, ἷ. 6. [Π6 ὅοη οΥ̓Νίδῃ σϑπλα ἀσοοπιραπί δα οΥ διιγτοιπαοα 
ὄψ οἷοιιε. ἸΤθ6 ἰάοα ἀουῦι1688 18 {πὶ οὗἩἨ Ὀοΐπρ Ἔπι σοπθα ου ἃ πιονΐηρ 

αἰουᾶ, διὰ δὐναηοίηρ πίῖι ἰδ; βὸ 'ἰπ ἔν. 1: 7. 14:14. 8.0 Δομονβϑῖι, ἴῃ 



210 Οπαρ. ΥἹ]. 18. 

164. 19:1. Ῥβ. 104: 8. Νδῇ. 1: 8. Ὑπὲ ΘΙ ὈΥΠ]Πη6 Οτγαοΐθθ παν μᾶγα- 
Ῥἢγαδβοά (818 ρδβϑαᾶσα ποῖ ΠΘΆΡΙΪΥ : 

ἧξει ἐν νεφέλῃ ἄφϑιτον ἄφϑιτος αὐτός 

ἐν δόξῃ Χριστὸς σὺν ἀμύμουσι ἀγγελτῆρσι 

καὶ καϑίζει κ. τ. Δ. 

Οη {μἷ8 δοσουῃΐ [Π6 ΒδυὈΐηδ παπιο (ἢ 6 Μοββίϑἢ Ἴ52)9 ξεν πιιδέσασειδ, ΟΥ̓ 5539 ἊΣ 
ϑοπ Οὗ ἰλε οἰομά. ὅϑοη οΥ᾽ απ τοθϑῃβ α λυπιαη δείπρ, '. 6. ἃ Ὀεΐηρ 'π Ὠυ- 
ΤΩ [ΌΓΙΔ, ἈΡΡΑΓΘΏΪΥ ἃ τη. [πη ἘΖεκίοὶ, 1 18 τη 6 υϑυ8] δρρε!! δου οὗ 
16 ῥγορ οὶ μἰπηβο!. ὍΤΠ6 ρἤγαβθ 18 υϑεα ἴῃ [18 ΨΥ, ΠΟΊΘΥΕΓ, ΟἿ]Ὺ ἰῃ 
Ῥοσδιὶς δηὰ ργορθθις ἰδηρυασθ. ΤῈ6 βυηηῦο}8 οὗ 41} (Π6 ἴουν αἀὙμβδιῖεβ 
(δὲ ργθοθάβ, Ἀγ σανθηουβ ὑ688(8 ; 88 {Π6Ὺ τα ΐσΐ ΔρΡτοργίδί εἶν θ6. Βυϊ 
ΒογΘ 8 ἃ ΠΕ Κίπράοαι, δΔη ἃ ὁη6 οἵ 8η οῃιίγεὶν αἰ ἤογοπὶ σΠΒΓΆΟΙΟσ. [19 
ΒΕ Βυιθο  Ζοὰ, ἱμογοίογθ, ὈῪ δὴ 1η 6} ζοηὶ γατῖοπ8] Ὀοῖηρ. ΤΠ βυπθοὶ 
Πθ σα 18 ποὶ οὗ ἃ ᾿οορίδ οὐ παίίοη, ἃ8 βοπηδ οἵ {6 δποίθηίϑ ἱπίεγρτγείθα 
ὙΠῸ ΔρΡΙΙοα ἴΐ ἰο 6 ν8 ἴῃ {86 εἰπια οὗ τς Μδοοδῦεθβ. Νονγ ἰβ ἰϊ {π6 ἀοὲψ 
»ατγί οἵ (6 Θυνϑἢ ἡδιίοη, 885 Ῥβυ]ὰβ, Φδῆη, ΥΥ ἐρβεοϊάετ, ἀπά Βαυτορδῦ- 
ἴδ Οτγυδίυβ αν ἰπἰογργοῖθα ἢ. Εου. 12: ὃ ν}}} ποῖ βυρροτῖί (5 νἹἱ ον, 
ἔογ ἴθ γ ἱμ6 πιαπ-ολέα ἀο65 ποὶ πιϑδῃ ( γβιΐίδηβ, θυ τ Μοβδϑίϑῃ. Ῥοῖ- 

ῬΕΥΓΥ ΔΡΡΙΙΘα 1ἰ ἴο δυάδα Μδοοδθαθυβ; ὕροὺ ἩΔΙΟΝ Ψεζοιηθ 86 Κ8, ΠΟῪ 

ψυάδθ οβηα ὙΠ 1Π6 οἰουδ, ἀηἃ ὙΠΟΙΠΟΓ 118 Κἰπράουῃ νν88 ροσρμείυδὶ. 
Το. βοαυδὶ ρῥἰδί μη] Ροϊηῖβ ἴο (Π6 Κρ Μίοβδίαῃ. Ηδγα 18 ὯὨῸ βυοσεθβϑίου 
δηὰ πο οὔδηρα οὗ ἀγῃμαβῖγ. ὅο, τπηόγεέονϑγ, {Π6 Ἰεδάϊηρ Βδυδ165, Φαγοῆὶ, 
ϑϑδαίδβ, 08. πο! ἰδάε8. Ἐνϑη τη Ὀοοῖ οὗ Εποοὶν 6}}5 ἷπὶ δον οὐ ἤαΆ. 
1ϑήρεῦκα Εἰπλ86} δάτγμί8, (μαι ἃ διρογἠωηιαη πδίυγα 15. ΒΟΓῸ δδεϊβηθα ἰο 
τὰ, θαοδυδ6 δἰβθννῃθγα Οοα ΟὨΪΥ σομλθδ ἴῃ {Π6 οἰουαβ; αἷδο Ὀδοδυδβο δῇ- 

Β618 οοπάμοϊ Ὠΐπλ ἴο ἴμ6 ἰΒγτοῦθ οἵ αοά, δπὰ ὑὕδεοδυδβο ἃ υπίνοσβαὶ δὰ μὸῖ- 
ΡΕίυΔ] ᾿εἰηρσάοῃ) 18 δβϑίηθα ἰο μἷπ. Ὑαγίουβ σβϑβοῦβ ἰἰᾶνα ὕθθῃ ρίν δα, 
ὙΠΥ 86 ὙΥΙΔΘΥ ΘΙΏΡΙΟΥΒ 86} δη Δρρο]δίίοη ἴὸ ἀεβίρπαιθ [Π6 πὸὺν Κίην. 
ΤὨ6 πλδίου, ΒΟ ΕΥ̓ΟΓ, ΒΘΘΙΩΒ ἈΠῈΓ 41} ἴο Ὀ6 αυΐῖθ δίπηρ!θ. Ῥτορῇθου διβὰ 
ἀδοϊαγοα {πᾶὶ 1Π6 Μοβδίαἢ ννου]ὰ ὑε α δοη οὕ" 2αυϊα, 188.11: 1. Μὶς. δ:1, 
θὲ ἃ]. Τθ6 πον Κίημάοιῃ ἰδ οὐ ἐστί ; ΟἸγῖβὶ ἰβ ἴῸ ἄρρϑδγῦ, απὰ δεῖ εϑ ("6 
Βοδὰ οἵ ἰϊ; δὰ ἴο ἀο εἰιἶβ, Β6 πχυϑὲ δββύῦϊηδ ἐὶ ᾿πηαῖι ΤΌγΓ. ὅϑυςἢ ἃ ἔοστα 
ΔΗΡ6}8 ὕὕ6γ6 ΨΌΠὶ ἴ0 Δββύτῃβ, ἤθη ΠΟΥ σοηνογεθα ἡν}} θη. ΠῚ να βυρ- 
Ῥοϑ6, ΠΊΟΓΘΟΥΘΓ, ἰπαὶ Πμη16} ἴῃ νἰβίοη δὰ ἃ 51}}} τηῆογα ἀθῆμίία ἰάδα οἱ 16 
Ῥόγόοη Δῃἀ νοσκ οὔ 116 ΜΙ 6βϑίβἢ, [π6 παπιθ ϑοη οῦ δίαπ πιϊφιιι Ὀ6 ἐπιμογοὰ 
ΌΥ ἰνΐπλ ἴῃ Τοΐεγθηςβ ἴο ἃ Ὡδίυγθ ν ο ἢ 88. δἀδρίοα ἰὸ βυῆεν ἀπὰ ἀΐὸ ; 
οοπιρ. Ηεὗ. 2: 14---18. 4:1ὅ,16. ΑΙ 4] Ἔνδῃί8, 18 15 (γε ἔοσιις οἰαςδίσμφ 
ἴο δχρίδίη (ῃ86 Δρρε]]αίίοη ϑοη οὐ λίαη, ν" εἷς ἢ ἴ8 ρσίνοη το ΟἸ τίει ἐπ 186 
Ν. Τοεθῖ., ἀπά νν ίοἢ ἢ ΥΘΓΥ οἴϊθη Βρρ]ῖε5 ἴο δἰ ταδὶ, Ὀὰϊ νον 1ν18 ἀἰδοῖ- 
Ὀ]68 γαγεὶυ ἱπάθεά δπηρὶογϑα ἰο ἀδδίσηδίθ μι π), ἃ8 γγα ἢ ΟὨΪΥ οἤε ὄἐχϑην- 
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Ῥἷο, Αεἰϑ 7: ὅδ. 1 ἀρδίρῃμδίεδ ὙΘΡῪ δ ρη βοδη ἶἷγ {Π6 ἴταϊ] δπὰ δυθοτίης 
σοπαϊπίου οὗἉ θδβιι8 ἴῃ 18 βίδί6 οὗ πυμπ}]ἱδίϊοα ; 8116 ϑοπ 9. Οοὰ ἴδ τοῖ- 
Θσϑῃςθ ἰο 15 Βίρῇθεγ δηὰ τότ δχϑὶ θὰ παίυσε. οί δρρε)]αίίουθ ἀδεὶρ- 
Ὡδίθ 016 8πᾷ [Π6 5816 ροβοη ; θυΐ Οη6 [)88 Γαίδγθποα (0 9ὁπ6 ϑβρβοί οὗ (μδὲ 
Ῥεζϑοη, δηὰ [μ6 Οἴαῦ ἴο δηοίμθγ. [1 18 ΘΆΒΥ ἰο 866, πμογϑοόνοσ, ἰμδὺ ν μι ΐ]6 

ὅϑοη 97 δέαπ, ἴῃ ἰ6 (σοθρο618, ἀδδικηδίθα ΟἿ δὲ ἰῃ ἢ βίαίϑ οἵ μυτ!ἱαιίοι 
ἔξ '5 αυ͵ίθ τοϊηοίδ ἔγοτῃη ἀθδιρηῃδιηρ, δηγιὶηρ τ Πἰς ἢ 18 ἀορταάϊηρ. Α γοῖ- 
Ἔσεῆςα οὗ ἰΐ ἴο (86 ραββαρὲ Ὀεΐογθ 1.8, γ71}} δἰ γαγδ οδδὶ΄ ἀρργορσίδίε ᾿ἰρδὲ 
Ὅροι ἴΐ. --- ἴῃ ὙΠΗΔἼΡΤΙ, ἐλεν ὁτουσλέ ἀὲπι πδατ, τ ἴᾶνο δρδίη [86 δὰ 

Ρίυν. Ποὺ ΔΩΥ βυ )]θοὺ Ἔχργθββϑα, ἴῃ {86 γσοοῖὰ οὗ [Π6 μ888. γοῖοθ.Ό ὍὅΤΠ 

λάδδ 6.}}} ἰ5, {πὶ [6 νῶὰβ οοπάυοίοα ἰο δ (ῃγοῦα ὉΥ (6 αἰἱοπάδηϊ δηβο δ 
ΟΣ τη δι οτῖηρ᾽ Βρ᾽ (8. 

(14) Απὰ ἴο Βἰπι γγ86 σί νοι ἀοπηϊηΐου, δηὰ Βοῦον, δὰ δ εἰηχᾶοπι, ἴμδὲ 8 ρεορΐς, 
Ὡδύοην, δηὰ ἰοοριοβ βδῃου )ὰ βοῦυθ Εἷπὶ; ἢ ἷ8 ἀοτηϊηϊοη ͵δ' Δῃ ὀνυουϊαβιὶηρς ἀοτηϊηἱ ὁ, 
Ἡ{ΙΟΝ 8.}8}} ποῖ Ρ8588 ΔΎΔΥ, δηὰ Ηἷθ κἰησάομῃ οηο ὙΔΙοΝ 5ἢ.8}} ποῖ ὈῈ ἀδειτογοά. 

Ἰθθ ἰδ (86 τυρός Ῥοισεῦ ὙΓΔΙΟΝ ΔΗΥ͂ ΟΩ6 ῬΟΒ868868, (6 τἰ αὶ ἰο συ]θ . 
Ἡ3ΡῸ ἰδ [16 ἀοηιαΐη ΟΥΟΙ ἩΓΒΙΟΪ ΟὨΘ ΤΠ}]68. ---- Ἵ᾽. Γοίδιβ β6 τ γαίμου ἰοὸ (86 
ἄοπον, τιμή, ἩὈΐοΙ Ὀοϊοπρδ ἴο ἃ κίηρ, (ΒΔ (86 πλογα βρίδμάον οἵ δ ΐ8 οοῦ- 
ἀϊιίοη. ---- Τ΄ο ευονίαδίτησ ἀἰπράοης ἰδ ἴῃ οοηίΓαδὶ τη Οἱ ΒΟΓ ῬοΥΒ ἢ 8 0 ]6 

ἀγηδβεῖθβ, 860 ἴῃ Υγ8.11, 12. Οὐμιρ. αἷβο 2: 44. 4: 84. 7: 27, δπὰ [Π6 ἴδῃ- 

κυλρο οἵ Οδρτίοὶ ἰο Μασ, 1Κὸ 1: 82, 88, --- πῆϑο, Εὐς. Ῥεαὶ, νὶ ἢ (86 

τουρὶν οπυποίαιίου ---- Σ ΠΏΣ, ΠΉΡΒΘΑΙ, ἔσσα. ΤΘ "Ἢ, νυν ἷ ἢ ἰδ [6 δι ]6οῖ, 

ἐδ ἴδια, Πθσο, δῃὰ "αι ὁπ6 τολἮ᾽οῖ, ον ἰλαί τολεοῖ. 

(15) 45 ἴον πις .ϑηΐεϊ, ΤΥ δρί γῖϊὶ νγγαϑ βογοὶγ ἰγου ]εὰ ν᾿] ἢ πιθ, δηὰ [86 νυἱβίοῃδ 
οὔ 16 υἱρθιϊ ἰοττί δε τῃ6. ᾿ 

ὉΡΉΖΏΝ ) ὃ ἔετι. ΠὨροαὶ, Ὑτῦὴ θοὶπρ οὗ [86 δοτηπιοη ροπᾶθν. ΤῊ τι (Ἰπ- 

δἰεδὰ οἵ {Ππὸ Ὡοττλδὶ τι ) ἴῃ [86 ἢγβὶ 8 1180 ]6, 18 ϑ γγίαβια, ὃ 26. 2. ὙΤδθ 

ΜΟΙ ΓΙΒῪ Τη68} τσαϑ δίοξ; Ὀαὶ (86 τπηοδηΐηρ ρίνϑη ἴο ᾿᾿ ΔΌΟΥΘ 566 Π18 ΠΟΣΘ 

ἴο ὃὍ6 186 ΤοΓΘ ὈΓΟΌΒΌΪΟ. ---- ἽΠΤῚ, τῖν δρίγιί, ἰδ ἃ ῬΘΓρ γαϑὶβ ἕογ 7, θυΐ 

ἷς 18 δον δὶ ΠΊΟΓῈ ἰηἰθηβῖνο, 8 48. 1. --- Τῆ6 ἵνγο [Ὁ] ονίηρ πογὰβ 1 
Ὦδγυο ὑγιᾶ 845 1 ἴ6 Νοι. δὖβ.; νῆηϊοῦ ἰηαοά δοβὶ δυ}18 οὖσ ἸάἸοσ,. 

Βαὶ 'ἰπ ἴδ6 Ηοῦτον, ἸΘῪ δγὰ ἴῃ δρροβίιου ψ ἢ ἼπῈ.., δηὰ ἀἃγὸ ἀδδβιμηοᾶ 
ποῖ 80 πιυσΐι ἰο Ὀ6 ΘΧΡΙ σαί να οὗἁἉ (ἢ18 ΜΟΓΑ, 88 (0 ἀφδϑίριηδίο {1:6 8816 ΡῈ ῖ- 
βοῦδρε ἱμίβῃβί νΕΪγ. --ἰ δ αὶ Ν᾿, {|| ἐπ ἐδ πεΐϊάδί, ἀπ ἰπιθηβῖνθ ἴοστα 

οἵ 2 ἐπ, βοιβϑυβαδί 11κθ ἂν τοίλὲη ᾿ἰπβίεδα οὔ ἐπ. ---- ΠΡ), νὴ} τη ράγῶσς 
κοῖς, |ἶκ6 Γ235, πος, οἷο.» 1 δλοαίλ --αἰ Βοὰγ. Ὑπιαῖ ἰβ, ἐμ Ῥοὰγ ἰδ ἴο 

186 900], δὶ (86 δῆυθδί 18 ἰο [6 δυνοτὰ. Ῥ]ηγ (Ηἰδι. ΝΑΟΥ͂. 62) 6811 
ἰδ 106 ἐλεαίλ (ναρίῃ8) οὗ [πΠ6 δου] ; ἀπὰ 80 βρβκε 8 ὑ ἢ} οδορμογ ο ΑἸοχδη- 

ἀογ (ὁ τοδί, ψθο Ἰοοίκοα νι οουϊδαιρὶ Ὁροῦ .εἷ8 Θογρογοδὶ ἀεδίογιγ, 
(Δ Ηδοεροίοι, Βὶ». Οείθωϊ. ρ. 042). Φοὺῦ 27: 8 βϑϑῖὶθ ἰὸ δἰϊυὰθ ἰο (89 
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ϑοῖηο ἤρσυγαῦνγο σχρτγοβδίοη: “ ΓΠεπ Οοά 8841] ἄγαν οαἱ (ἐσ έγαζεττι.) εἶ 
βου," υἱζ. 88 οὔθ ἀσγαῦδβ οὔῤδ 8 δΒυοσαὰ ΠῸ 18 βῃοδί ἢ. ΕἸ ΠΟΣα (δ6 

δοὰγ ἰ5 τπὸ ἀισοέηρ οὗ (6 δου] ; (86 ἐεγερίδ οἵ (οὐδ ϑρί τί, εἴς. Τδο Νὰ- 

δἰναθδηθ 608}} 1 γοὖϑ οὐ ελίγέ; (86 ΕΑΌὈ 65, ἃ φαγηιόπί. ΟἿδ 1ὼ6Ά. ΟἿΪΥ [1165 

δἱ (5. Ὀθ518 οὗ 4}} (686 ἢρυγαίξνο Ἔχργθββίοηβ, υἱΖ. βοιῃϑί εἷηρ' (Πδὶ ΘΟΥΟΙΒ 

ΟΥ̓ ΘΟΏ66415 ἴΠ6 δοὺϊ Ὑἱσῃ ἀν 6}}5 ψ]ἶπ. ΤΣ ΟΟΟΌΓΘ ΠΟΙΉΘΓΟ 658 
ἴῃ (πΠ6 ϑοτγίριυγοθ ; Ὀυὶ ἢ 41} (ἢ6 δηαίορίεβ δἀαυσοα αὔονο ἰο μοῖρ 8, 
ἧς ἀο68 ποὲ δβϑοῖὴ ὉΠἼου ἴο ὀχρί δίῃ ἴ86 ψογὰ βδ βίο ΟΥἾγ. 1 ἈΡΡΘΆΓΙΒ ἴο 
Ὀ6 [06 οδ]οοὶ οὔ ἰμ6 Ὑυτϊίοτ, ἰο Ἔχ ρτθαβ {86 1468 οὗἉ ἑῃπέεγπαὶϊ ἐγοιιδῖεε, νι Ὁ ΠῸ 
᾿ΐ9. ὈΟάΙγ βουπάποθβθ 88 ὑπ᾿ πηραϊγαά. ---- ΠῚ Βῃου ἃ δ6 Ὠοϊο, ΤΏΟΓΘΟΥῸΓ, 
ἴδιαι }} ἐπ ᾽β ργεβθηίθα 18 βαρβοπίπρ ἰο Ηἷπι ἴῃ υἱβίοῃ, οὐῦ Ὑ}Π6 (δ 
γ᾽ϑίοῃ σοπεϊπυθᾶ ; 88 ἴ᾽6 ποχὶ νοσβα ΟἰθαυὶΥ Βῃον 8. δα ἰΓΟΌΝΪ6 ἰδαΐ δθ 
αὰ, 66 πὴ8 ἰο δαύῦα διίβθῃ ἴῃ ρϑγί ἴγοτῃ {16 του ] δβροοὶ τ δἰοἢ ϑοσλα οὗ 
(Π6 νἱδίοῃβ ῬΟΓΘ, ὈΘΙΟΚΘΏΣΏΣ ΒΟΓΓΟῪ [0 ἢὶδ ρϑορίὶθ διπὰ Κιπάγεα, δῃὰ ἴῃ 
Ῥατὶ ἤτοι Ὀθἱηρ 88 γοῖ ὕπ80]6 αἰδι πο ΪΥ ἰο ὑηἀογϑίαπα [Π6 ΘΠΕΙ͂ΓΟ τη δηϊηξ 

οὗ (88 νἱβίοπβ. ΤᾺ15 ἰδϑί οἰγουμηβίϑηςθ ἰδ [ΠΥ σοηβττηοὰ ὈΥ {μὲ ἱπααὶτῖοϑ 
[μιδὲ [Ὁ]]ονν. 

(16) 1 ἀτοῦν Ὡδαν ἴὸ οπδ οἵ ποκα Ὑΐ0 ΜΕΤΟ δίδηἀΐηρ Ὁγ, [δι 1 πιϊ σι δεῖ οἵἉ Ὠἶτα 
ἴδιο οοτγίδἰ ΠΥ τοϑρεοπρ 8}} 1π|5; δηὰ δε τοϊὰ τη, ἐπδὲ 6 ψου]ὰ ἐχρίδίη ἴὸ πιὸ 18 
τοοδηϊης οὗ ἴθ {Π Πχ 8. 

ΟΝ Ὁ, γί. ρυγ. δορὶ, 1 Τηθδηβ ἴΠ0866 ἢ0 ΘΓ δίαπάέησ ἴῃ ἰδο αὖ 
ἐἰυάρ οὗἉ πιἰηϊδίοσγίηρ βεσνδηΐβ Ὀείογθ ἴΠ6 {ΠπΠῸΠ6 οὗ ἰδῆς Αποίοης οὗ ΠΤ αγε; 
866 ἴῃ ν, 10. --- ΠΡΌ, οΥΓ οὐ ϑϑοπι λέπι, ἰτορ θα δδκίηρ δἴπὶ Ἱεωρογίαπαῖθὶ γ. 
- Ἴζρ5, ἰλαέ ἰδὲ ᾿πίογργείαίίονι, εἰς. 1 188 νϑγὺ ἴπ τμΠ6 Επΐυγα (ον αἱ 

186 επὰ οὗὨ [86 οἶαιι88 (βίοοὰ ἱπηημθαϊδίοῖγ οοηποοίβα ἩΠῊ (π6 1, [86 Γὸ 
σπου] 6 πὸ αἰ ΕΠ] ου] ἐγ ἴῃ γαπάθγίηρ [86 1 ἐλαί, οὐ δο ἐλαί; ἴον ποι ΐπρ ἰδ τόσα 
ΘΟ ΠΊΟΠ ἴμϑη βυοἢ ἃ πηϑϑηΐπρ οὗ Ἱ αἵ ἴπ6 Ὀερὶπηΐηρ οὗ δὴ δροάοβίβ. Βαί 
ἦξ 18 ΘαΌΔΙΠΥ ἵταθ, ἰῃ Ηθῦγαν" δηά πὶ ΟΠ δ] άθ6, ἐμαὶ ἤδη που ἱπίθσυ θη 
(89 μ6σθ) Ὀὑοίνγθθη [86 ἢ 8πᾶὰ ἰῃ6 νϑγὺ Ε'υΐϊ,, (πΠ6 88π|6 τηδδηΐηρ ὃθ6- 
Ἰοηρϑ ἰο {86 ψ}0]6 οἴδβα 88 16 [6 υϑγὺ βίοοά δἱ {πΠ6 θορίηπίην, ὙΊΠΕΣ 
Ὧδ8 ρίνϑη Ὀυΐ Δη ἱπιρογίεδοι δοοουπί οἵ βιο δὴ Ἰάϊοῃ,, ἰῃ ὃ 44. 4. --- αιθο, 
πιαίίεγς, λίπε, νἱΖ. ἴῃο86 Ἡμοἢ ἢ6 μιὰ βθθὴ ἴῃ 88. υἱδίομ, ---- ἜΣ Σ Τστι, 

ἈΑρβ. Ευϊ. ρ.ὅ8, Εδ).1. ΤΟ δβυϑδὲὶ ΒΕΓ ΏΔῪ Ὀ6 ἰΓβηβἰδίοα 858 ἴῃ ἴμ6 Αοοα., 
πιαΐε πιὸ ἔποῖῦ, ΟΥ ἴὰ ΤΩΔΥ Ὅ6 τεραγάθα 88 υἱγίυ αν ἃ [γαί. ὙΠ ἰο οσ 7ὉΓ 
ἴο πιᾶσῖς (86 τοϊδίΐοῃ ἴῃ ἘΠ ρ ἸΒἢ, ὃ 60. 2. α. 

(17) 4.6 ἴο ἐμο26 βηδαὶ Ὀϑαϑίβ, Ὑδ ἢ αὐ ΤῈ --- ἔστ ἰεἴτρβ 58} δτΐβε ἥοτῃ ἴδε 
Θαγὶ. 

ΛῈΣ, ἴδιω. ῥἱυγ. τι ἸΝ., (οὐ δὰ ὃγ ὙΊΏΟΓ, Ρ. δ4), υδοᾶὰ οτὸ 
ΤΆΘΓΕΪΥ ἰηδίϑδα οὗ ἰμ6 οοραϊα νογῦ, (ὙΠἰοδ υδλρο ὙΠοτ Ὧδ5 α͵50 οπιὶῖ- 
ἰοὰ, ὶ 40. 1). -- ΓΠΞΧ ἫΝ, ταδδα. ὙΠ ἴδια. ἴσαι, ἃ5 (π6 ῥγθοράϊηρ ΣΝ ἰδ 



ΟπμΑΡ. ὙΠ, 18---20. 219 

ἔεπν. υῖὰ [86 πιαδο. ἔοστω, ὃ 86. 2, 359, δέίησε, οοπογϑίθ [Ὁ δρβίσχωοὶ, 
ἴ. 6. κίηρϑβ ἴον ζξησάοπιδ, Δ8 ἴ16 βθαᾳυ8ὶ βῇονβ, βε6 νυ. 22. Τῃο δημροὶ- 
ἱπίογργοίεσ δραβδῖκβ δι ΑΓ Υ ἴῃ ΓαζαΓὰ ἴἰο {Π|656, ἀηὰ Π]ΟΓΟΙΥ ρῥΐδοοθ ἱμθσὼ 

ἱῃ ἃ ζοῃμογαὶ ροϊηὶ οἵ νἱϑνν. ΤὨ6 ἔουτί Κίηρχάοαι, (μοὶ 18 απο Γὰδ γθ. 
8 τη66)), ἰ5 (Π6 Βροοὶδὶ οὐ͵οοῖ 6 [68 ἴῃ νἱδνν, 88 ἰο ἀϑίδὶϊ ; δπὰ ἰο {ἰιϑ (ἢ 

δυῦοδαυσηι ἱπαυϊτῖα8 οὗ ζδηΐθὶ ἀϊγοοῖ [8 δἰἐθοϊίου. Ὑ Θἢ ἰἰ ἰ8 βδὶἀ : 
ελαϊ αγὶεε, (6 ΒαΌγ]ομιδὰ τπομαγοὮΥ (οπ6 οὗ (μ6 ἴουτ) σδϑηηοὶ Ὁ6 δβυρ- 
Ροϑεὰ ἰο ὃ6 γαῖ γμίμγε, ἱπαβυθιοῖ 85 ἴμ6 νἱβίοῃῃ τγᾶ8 ἴῃ 1π6 ἢγβί γεδγ οὗ 
{μὸ ἰαδὲ Κη 8 τείχη, 7:1. Βυΐῖ---α "οίϊογί ποθεν Πέ; ἰγβθ οἵ (Ὁ 
κιησάοτμ τοῖο γαὶ ἕμξυγα, πὰ 80 [Π6Ὺ δΓῸ δροκθϑῃ οὗ ἐπ "παβεξ, δηὰ 

ἴῃ 106 8816 ὙΆΥ. 

(18) Αηὰ τ 5βδίη(8 οὔ [ἢ Μοιὶ ΝΗ] ἢ 5}}4}} γοσοῖνα τἴπ6 Κιηράοτι, δπὰ {π᾿  ν 8}14]} 
Ῥοιδ66. ἴνο Κίπράοπι ἴοτ ἜΥΟΥ, γδ8 ἴΌγουοΓ δη δυο. 

ὙΠ) "πα ἅγιοι, [μο86 οοπβθογαίοα ἰο αοά, {})6 ρίουΒ. Φεβονδῇ βαγ8 οὗ 
ἴπ6 Ηεῦτγενν, ἴδαι (ΠΟῪ τηυδὺ Ὀ6 ΟὐἿπἸρὸ' οἷ, Εχ. 19: ὅ, θ6. 80. {[Ἰο86 8180 

τουδῖ Ὀ6, ψο Ὑ111 Ὀοϊοηρ ἰο ἴπΠ6 ἢ οὐ Μϑαβίδηϊς ἰσϊηράοαι. ΤὨΐδ Κὶηρ- 

ἄοπι ῥἱδίΠΙΥ δυρογνθηςεβ, αἴογ (86 δηὰ οὗὨἨ [Π6 ἴουῦ τῃοπδγοῆθβ. ΤΉ 686 

μεϊοημεά ποὶ ἴο ἴδ δαΐπέρ. ΤῊ ρέμγαϊίε εαοεϊονιίζαδ. ἸΘτα, ὙΠ 2 Σ., 8 

ἔσαπὰ ἰῃ πο οἴου 6886 'π ΟΠ] 66 ; [ον ἴῃ {8 ἀϊα]οοῖ, βο ἃ. ὈΪυΓᾺὶ ἰδ 
Το, ἃ δ. 2. 

(19) Τηοα 1 δεκοὰ ἔου δεν δί ιν ἴῃ τοδβρεοὶ ἴοὸ τὴ 6 ἤουτι ἢ Ὀοδβὶ, ἢ οἢ ἀἸ ετοὰ τοῖα 
41} οἵ ἰλεπι, τὸ νΟΥῪ τοττὶῦ]α, ᾿ἰ6 ὑϑε ἢ} τσοτε οἵ ἴγοῦ, δινὰ 818 οδννϑ οὗ ὕζαβϑβ; ἰξ ἀ6» 
γουτοά, ογυϑδοά, δηά ἴδ6 τοτηδί πᾶογ ἰξ ἰγοὰς ἀονγη τὶ ἰϊ8 ζδεὶ ; 

ΣΌΣΣ, 191 Ῥεγε. δίῃ. Ῥεδ]ὶ τὸ ΓΞ Σ, Ὀὺϊ ποῖ Βρθοίδ! ΠΥ ποίϑα Ὁγ Ὑ7}- 

βες. ---- Ἀπ ἴὰ (Π6 Αο6., οΥ ἐλ ἸΏΔΥ 6 τηδάθ ἰπ (86 [)αϊ., δπά 80 γγδ 
δοῖρμε ἰἱγαηδίαίθ : το ἐλδαά 707 οοτίαἰηίψ. --- ἩΤῸΣ πορ!ὰ δ6 1ὴ6 ῥγορεῦ 
Ροϊηϊτηρ οἵ [06 οι δὲν, νυ ΐο ἢ ἰ8 πηδδς., ρτϑοῖηρ τῖῖῖ ἀΐησε Ἰπιρ]]οὰ ; 
(6 ῥγοδϑηΐ ροϊηϊίπρ Ὀεϊοηρθ ἴ0 {π6 τεβδάϊηρ ἹΠ, 88. ἱπάϊοδιϑὰ ἰπ (ἢ6 
᾿οδτρίη. ΕῸγ ἴῃς γϑϑῖ οὔ [Π6 γ6γϑθ8, 8666 δῦονϑ ἴῃ ν. 7. ΟἿ οἰγουπηδίαποο 
6 ετο δἀδοὰ, τίζ. ἐὼς οἷαισε ἰὐεγὸ ΟΥ̓ ὄγαεε. ΤἰνΝ8 ρίνοϑθ ᾿πίθπϑ Υ ἴο 1ἢ6 
ἱεπορα. [11 16 ενϊάεπί, δἱ οὔςα, (μαὶ 1.6 π|6 18. ρεϊποῖραὶ βο] εἰτυἀθ ᾿88 τ- 
δρεςὶ ἰο (Π6 “ομσίλ Ὀορδί. ΤῊ ἣθ ἀδϑοῦῖ θα ταϊμυίοὶγ, 88 ἢ6 Παὰ ἢτεὶ 
δοδῖ δηὰ ἀδβοσ δϑὰ 1ἰ, ἴῃ ὀγάδν ἰδδὲ δ6 ταυϊ κί! ρίδοθ 1 ἀἰβιϊη ΠΥ Ὀοίογο (Π6 
ῥεδονργοίθσ᾽ 8 ταϊηά. 

(20) Απὰ οοποειπιίπρ (6 το Βοτηβ ἩΒΙοΝ ποτε οὐ ἢἷδ πΠοεμὰ, δηὰ δῃηοίπες ομς (πα 
δδῖηθ ὕΡ, δηά (ἰὸς [6}} Ὀοίοτγε ἢϊ, δηὰ ἴπῸ βάτης ἤογῃ Ὠδαὰ ογοβ, δηὰ ἃ πιοῦιἢ Ἐρορβ κί ηρ 
ἔτεει πίη χε, δὰ ἰἢς Ἰοοῖ οἵ ' τα βίου ϑγ ἤδη {πὶ οὗ [15 [Ὁ] ]οννα. 

ΤῊ σοτϑο ἰ8 86 βοοοηά οἴδιθα οἵ ἃ δβαπίθησα Ὀοζύυη ἴῃ ν. 19, δηὰ ὃ6- 
(οτε ἷϊ, ὉΥ͂ ἐπι ρ Ἰςαιΐοη, νγγ6 πιυδὺ ΒΌΡΡΙΥ ΓΒ ΓΡΩΣ. Εν (δε ἐέπ λογη 8, 
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866 νυ. 7. Εου (86 "ΣΌΝ (80 Και ἢ) {Βότα, τσ Βανθ 58} ἤθγα, οι 
1:6 Θοτὶ [88 ομδηρβὰ ἱπίο ἴΠ6 ἔδπι. Γῖθ Ὁ), Ἡ]Πουΐ ΔΗΥ͂ πθοδββίιυ, ἴον ἀέησα 
ΔΙῸ ἴΠ6 ᾿πρ]16ἀ δυδ)εςὶ ; 866 ἰῃ ν. 7 οη. ἘΞ. ὙὉΠὸ ποχὶ οἰδυβα συ 

ΠΣ γα γ ἰπυ8: 4πα αξ ἰο ἰλαὶ ἤογη, δὲς ιὐεγὸ (0 ζί. Ἐσρτν (8 δπὰ [86 
ποχὶ οἰαυδο, 866 Υ. 8 Δ ΌΟΥΘ. --- Ελττι, βυ 8, ἴοττι οὐὗὁὨἨ Ἵπ|, 1Κ6 ἃ Ηεὺ. 56- 

. ἐο]αῖο, ᾿ἰϊ, ἐλ ἰοοῖ οὐ ἀρροαγαποο οΓΓ τ. --- Δλ σγεαί ἸἸΟΤΑΙΪγ, Ὀυΐ τ Βεπ 
᾿ΘΡΡ] ἃ ἰο 8 ἐοοΐ, 1ἴ ΤΏΔΥ τηθϑη Ὑδδὶ 18 Ἔχ ργθβδθὰ ὉΥ οὐγῦ πογὰ δίοιμ, ἱ. 6. 
Βαυρ Υ, δνασρογτίηρ. Βαϊΐ [16 οἴδυβθ ζηΑΥ Α͵80 τηθϑῃ ποίΐῃρ᾽ τΟΓΟ, [μ8Π 
[μιδἱ [86 ἀρρϑδγϑῃσθ οὗ [πὸ Βογῃ ΜΟΙ ΒΡΓΔΏΡ ὉΡ, 88 ρτεδίοῦ 88 ἴ0 τῃβρ- 
πἰϊμά6 τδη [6 Δρρϑδάγβαηος οὗἨ [ἢ6 οἰβεσβ, --- ΕΣΔΞΓῚ , ἔδηι. Ρ]. ΜΠ ἢ δαυβῖ 
ἴδηι. δἷηρ. τοϊδϊϊηρς ἰο ἴ56 Βογῃ ; [ὉΓ βυϑῖ. δε ῥ. 86 ἰορ. Ηὸον {16 ἐὐδεἶα 

Βογη οουϊὰ ΒρΡοδγ ρτοδίος [ἢδπ [Π6 ΟἴΠΘΓΒ, 18 ΘΔ} Ἔχρ᾽αἰμεὰ, ὙΥῈ116 
(᾿6 Β6 6. 88 Ἰοοκίης εὐ 11, 11 Ὀδοδῖηθ ἰΔῸ ΣΡ δηἋ ἰαγροῦ, ὑπ] ἢ σδῖθ ἰὸ 

δχοθοᾶ (Π6 τοδί. 6 βῃουϊὰ ποὶ δρρΪ. (δΐ8 ἰο [86 τηϑγὸ Ὄοχίοηϊ οὗ Απίο- 
Οὔ υ8᾽ ΒΥΔΥ, Ὀυϊ ἴο {Π| στβάπδ] βίγεπρι οηΐης οὗὨ 818 ΟὟ ΡΘΓΒΟΏΔΙ ᾿πῆυοῃο6, 

ὈΥ ονετοοιηΐης ἴἢ6 Ρδγί6Β ἱῃ ἴανογ οἵ οἰδῖ οἰδίτηδηίδ οὗ [16 Ἵσονσῃ, δηὰ 
ΒΡΘΟΙΑΙΥ ἄοα8 ᾿ξ ΔΡΡΙΥ ἰο μἷ8 θδοοχηΐηρ᾽ ΔΙ ἰοσ οί 6 Υ τόσο Τοστιὶ 8 0]6 ἰο [μ6 
δον, [ΠΔ} ΔΠΥ͂ ΟἷΠΟΥ οὗὨἨ 186 ϑ'γτίδῃ Ὀσίηςθδ. 

(21) 1 οοπιἱπυοὰ Ἰοοϊκίης, δηὰ (δὶ ἤογῃ τηδὰδ νᾶῦ τὶ ἢ 106 δαϊηϊ5, δὰ ργουαὶϊοὰ 
διαϊηδι τΠ 6 π|. 

ὙΥΒδὶ 18 ΒΓ Ἔχργαεδβαᾶ ἴῃ Π.8η16}᾽ 8 γαϊδίίοη οἵ 18. νυἱβίοῃ ἴο (6 δηρεὶ, 
ἐβ οπλἱ ἰοϑἀ ἴῃ Ὠΐδ βιδίθπιθηὶ οὗ ἱὲ δῦονα ; 866 ν. 8 δῦονϑ, Ὑ ΠΙΟΝ ΘΟΙΏΡΘΣΟΒ 

ψὶτ ν. 20 ποτο, Ὀυϊ αἴον τἴ6 8ι(ἢ νϑῦϑο, (86 τηδίϊον οὗ ν. 21 18 οὐ οα, 

απο 5 αρὶἰαιίοη, ἰπ τοραγὰ ἰο ῆδὶ νι} Ὀ6 ἀοπα ὈΥ {86 1116 Βοτγῶ, διὰ 

8 ἀεδβίγο οὗἨ δὴ δχρίδπδίίοη γοβρθοίηρ ἱΐ, ἰοδα πὶ ἴο Ὀ6 ΤΌΣΟ ταϊπυΐθ 

οοηοογηΐηρ ἴἰ, ἰ δἰ γεϊδιίοη ἰο {π6 δηρεὶ. ---- δὲ 159, Ῥαγί. ἔδει. ; ἰῃ Οβδὶ ὰ, 
ἼΞΞ9 δύ !}} 7 τηθβὴβ ἰὸ πραζε, ἄο, ρῥγαοίἑδα; 8116 ἱπ Ἡοῦγον (818 ἰδ (86 
1688 υδ08] πηοϑηΐῃς --- ἰο ξογυδ Ὀεΐηρ' [86 σομηπιοῃ ΟΠ6. ---- 5}, ὶ 28. α. 2. 

- πρϑο, Ῥαγί. ἔβμι. Βοίῃ 86 ραγι οἰ ρεβ μασα μ᾽ δίῃ]ν ἀεβίιδίθ οον- 
ἐἰπιεά αοἰϊοη. ---- ΓΟ 1 μανα ἰγαπ διὰ ἀφαΐπεί ἔλεηι, Ὀδοδῦβα (Π6 Εη, 
ἰάϊοιι ἀδιηδηάβ8 {μἰ8. ᾽ ὁ πιῖριὶ ταπᾶθν ᾿ΠΠΘΓΘΙῪ ἰμὺ8: 1 τοαᾶὲ δΩΡΕΥΟΥ 
ο ἰλόηα, οὐ ἵὶ ργουαϊϊοα ἴῃ, γεδροοὶ ἰο ἰλεα. ΤὮ6 ττῖϊον οὔ [86 ΑΡροοδ- 
'γρβ6 88 ϑῃιρὶογοά ἢ 6 βαῖθ ἰδηρυδρα 'ῃ ἀδβοῦ δηρ (06. Ἴοοπίοδβὶ οὗ [86 

ὑοαϑὶ νἱ ἰῃ6 το τ ἰίηρθαβθα, Βον. 11: 7; ντ τἢ6 βαϊπί5, Εν. 18:7; 

δὰ σἱἢ {πὸ Μεβδίδῃ, ἔδυ. 19:19. Βυὶ ἴο ἀῦζυθ ἔγοιμ (μἷ8, (δαὶ [86 
ἈΑροσδ γρίϊβὶ μδ5 ἴῃ 6 βᾶπι6 ρῬογεοηδβα ἴῃ Υἱθνν δ ᾿ϑηΐοὶ, Ὀθοδαδθ δ6 8ρ- 

ΡΪ168 ΠΔη 6} 8 ἰδηρύδσο ἰο ἢ18 οὐγῃ ρυγροβαδ οὗ ἀοβοσίρίίοῃ, ννουἹά Ὀε ΓΑ 
ΨΟΣΥῪ 111|16 δοαυαϊηπίαποθ τυ ὐϊ [Π6 ὑδαζοβ οὔ [86 Ν,, Τοδί. Ἡχίίο ΓΒ. 

(22) πεῖ] ι6 Αποίδαϊ οἵ αγ5 σαπιο, δπᾶ τπ6 τ θα πδὶ τγᾶ9 βοδιοὰ ἔου 1.0 δαίῃ!δ οὗ 
τῆς Μοβι Ηἰρῆ, δῃηὰ (6 δρροϊπιοα {ἰπι6 σδπιο, δηὰ 16 βαΐπι8 ροβξϑεβϑδοὰ ἴῃ κίπράομπι. 

Οοταρασίηρ (18 τ “ἢ γ8. 9 564. δῦονα, ᾿ξ Μ111 Ὀ6 δ6θῃ {μδὶ [86 Βυ δδίδῃοθ 

»- 
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οὗ τα. 9----1 4 ἰδ Β6σΘ ῥγοβϑῃίθα ἴῃ 8 βίηρὶθ γϑῦβθο. ΤῈ τϑϑβοῦ οὔ {π18. 18 
ἰδίῃ. ἴδηῖαὶ ΙΓ αν υπάἀογβίοοα 86  εεξείαπίο ρατὶ οὗ (Π6 νἱδβίοη. Ηἱδ 
ἱμαυϊγιθ8 τεδρθοίθαά [6 ἰοαγίῃ Ὀοδϑὶ, δηὰ δρϑοῖα!]γ {86 11{{|1|6 βοσῃ. Ηδ 
ἐβεγοίογθ δ αγροθ οα ἐμαὶ ρασὶ οὗὨ [μ6 ἀοδβοσίριΐοῃ, δηἃ δοπιργθαϑοα 4}1 Ὀ6- 
εἰ(ε8. ---- 1Δ1 Ν5, 5606 Υ. 9, δρβίγαοί [Ὁ οοῃογοίθ, ἡωάσηιοπέ ἴοσ ἡμάρο. --- 
ΤΣ Κ.» Ρἱυτ. 6606 ν- 18. --- ΌΤΙ, ἰμϑίθϑα οὗἁ {{ν ΒΟσΤΩΑΙ ἡ) Ό ΤΗΣ ἴῃ ΑΡΒεὶϊ ; 
δὲ 18 δἰ ὩΡΙΥ ὁ Ηδὺ. ΗΪΡὮΙ] ἴογαι, ὑ. ὅ0, ἰορ. 1 νβ. 9----1 4 δῦονϑ [86 
ἰραάεν οὐ ἠοαά οὗ (86 ΠΟῪ διὰ ἤμπαὶ ἰκϊῃράοτῃ 18 τηβὰθ δἰορεί δι Ἷοῃ- 
δρίουοῦδ; Ὀυΐ ΒΟΙΤΘ 86 ΒΑτη6 ἀοπιϊῃίου ἰβ σμαγδοίοτΖοὰ, Ὁ ἀδϑογ δίηρ (88 
ἐβωγοίον οὗ ἰβοῦθ Ἧδ8Ὸ Ῥοίοιυς ἴἰο ἰἰ --- δό δαΐπία οΥ ἐδ Δίοε Ηέρῇ. 

(23) δ τερ] θὰ (808 : ΑΒ8 ἴο {πὸ ἴοαγιἢ Βοαβῦ, ἴΠογα δἢ8]} θ6 ἃ ἰουσττῃ Κίηράοτῃ ἰὩ 
τῆς οατῖνι, πο ἢ 814}} ἀἰ 6 ν ἤΌτὰ 4}} τὴ οἴδονῦ Κίηράοχηαβ, δπὰ ἱΐ β)4}} ἀδενουῦτν 41} τὩ 6 
φατίβ, δὰ ἰγοδὰ ΠΡΟΣ ἰξ, διὰ ογυδἢ ἱξ. 

Οὐπιρ. ν. 7 δῦονβ, 6 τ [{|6 βᾶτι 6 ΒυΓΩΠΊΔΣΥ δοοουπὶ οὗ (86 ἴουγί ἢ ἀγ- 
ὨΑΒΙΥ͂ ἷ8 ρίψῃ. ---- δΕ55Ὁ 7) ΘΙΩΡΒ. Ὀ]υγ. ἴδπῃ. οὗ "39. --- ἘΞ, ὃ 21. α; 
ἐξ ἐλαῖϊ ἀευοιιν "παῖ ἴὰ 8}}8}} ἀαβίγου. --- πριν, Εαὶ. Ῥ64] οὗ γι, πη 
δι ρτηθηϊοα β08Ὲ, Ρ. ὅδ. Βίοιι. 1. --- ΠΏ, ΑρΒ. Εαξ. οὗ ΡΞ, σι βυδ, 
88 Ὀεΐογο. Βοιίῇ οὗ [π6 βυ ἶχοβ ΒΟ ἃγὸ Ἡσι(6η, ἰη βοῖηθ Οοάϊΐςθ8, ΕἸΣ ----; 

ΜΈΙΟΝ ΠΊΘΤΟΙΥ ΒῇοννΒ ὮΟῪ υηβοι [6 ἃ ρϑτί οὗ (86 ΟΠ] θα νος] ζαιΐοη ἴ8. 
-- 7τεαὰ ὡροῖ {ϊ, ΝΞ, τλθδη8 ἰγδιηρ] ηρ ὉΡΟΩ ΔΗ Πρ 80 ἃ8 0 ΟΥΌΒἢ ἵΐ͵ 

Βυΐ ΒΕΓΘ ἴΠ6 ογιδλίπς 18 ἀδϑιρπαίθα ΤΠΟΓ6 σταρ ὮΙ ΟΑ]ΪῪ ὈΥ ἃ Βίσοη σοῦ νογῦ, 
ΕΙΣ.) Ἡ ΒΊΟΝ Τ 88 ἰο ογμδὴ ἐπίο πιΐπιία ρίθοοβ. ΤΠ6 ᾿ΒΟΪ6 ἰβ νἱνιά 
ἹΠΛΑΡΘΓΥ οὗ (86 στοδί γανᾶζοβ τηδᾶθ ὈῪ [86 ἰουγίἢ Ὀδαβί, Βαΐ 88 (18 τῦδβ 
ἃ οοπιροιυιπα Ὀεϑϑί (8: 8), σοῃϑἰϑίϊησ οὗ ἴουν ΚιῃράΟΠ,8, ᾿ξ τνα8 ἀου 016 88 8 
τπιδλίίεν οὗἨ ἀεβίγε ἰο Πδηϊοὶ, ἰο πον Ἡ Ιοἢ οὗἁἨ [686 πιυϑὲ Ὀ6 ἐχρβϑοίοα ἰο 
Ρεγίοσπι (86 πογκ οὗ ἀεβίσυοίίοη. ΤὮ6 β6αμε] [6118 υ8 {Π6 ραγίϊσυϊαγβ οὗ 
[86 πηδίίοῦ ἰῃ αιυσϑβίΐοη. --- ΑΪ δα οαγί οὗ οουγβα [88 σϑίβγθῃοα βεγὰ ἰὸ 
“(86 σίοτγ οἵ 4}1 ἰδη 8, 1. 6. ἰο Ῥαϊθβιΐπο ; [0γ [86 διἰβίουυ οὗ 156 Ὑ80]6 
που] ὰ 18 ποὶ ἰπἰοηἀεά ἰο ὃθ ρίνεη, Ὀυὶ ΟὨΪΥ οὗἉ [μδὲ ρασὶ οὔ ἢ τὶς ἢ δᾶ ὑο 
ὧο πὶ [86 ΡΘορ]ο οὗ αοά. Τ6 ἀδναβίδιοῃβ οομηπι θα ἴῃ ῬΑ] 6βιΐπα ὉΥ͂ 
Απιϊοσυ8, τ ν6}} ἀσβοσι θεά ἴῃ (μῃ6 ἤγβὺ Ὀοοῖκ οὗ ἴ86 Μδοολρθοοθθ, δπὰ 

[ΟἸΘΣΥΔΌΪΥ ἱπ Φοβαρῆυβ. Τὶ 18 εἰθαγ, (Βαὶ (86 Φενγθ ψ γα ἰγοδίθα τ ἢ 86- 
ΜΟΥ δηα οὐθῃ ΓΟΟΚ 688 ἙΓΌΘΙΥ, 8 Οἢ 88 ΑηἰοοὮ 8 ΒΟΆΓΟΟΪΥ ἱπἀυϊσοὰ 
ΠῚ σαδρθοῖ ἴο ΒΥ οἴμοῦ βδίοη. Τβδὶ [86 ρὮΓΑΒ6 ἴῃ αιοδβίίϊοη --- αἷ ἐδε 
οατίλ ---- οἴδη ἀοβίρηδίθθ 8οπ6 ῬΑΓΓΟΌΪΑΓ Θοσηίγυ, δπᾶ οὶ 1Π γα γ [86 
Ἡἢ016 σοῦ], 6648 ποῖ ΔΩΥ ῥγοοῦ ἴῸγ (6 οὔ ἶσα] γοδᾶθγ. 

(24) Απὰ 45 ἴο εἶα ἰδῇ ΠΟΥΏΔ --- οὔἱ οὗ (δὶ Κἰπρύοπι ἴδ Κίηρβ δ8}}8}} δτβε ; δοὰ 
ΔηΟΙΠΟΥ δῇ} ασὶϑο δῆδὺ ἴμθ, δὰ [9 9})4}} ἀϊθεν ἔἴτοτα (ἰοδα ῆο ρῥγεοοάδοᾶ, δηὰ 
ἴδτεοε Κίῃρο 5.181} ἢς ὨΌΠΌ]6. 

ΗΠῸ 7 γοηε ἰλ6 ϑφϑαπιο, (μ6 ἀϑιοπβίγαίνο καϑδηίηρ Ὀοίηρ ἀοοὶκπδίοα Ὀγ (δος 
195 
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Ῥοϑι (ἴση οὗὁἨ {π6 ργοποῦηῃ Ὀοίογο (ἢ6 πουη, ὃ 48. 6. ὃ. --- 7: λίπε δλαϊ 
ανῖδο, ποῖ ἴδῃ Κίπράοπιβ, δἰἱπουρὶ ἀογη τηϊσις ἀραίσηαῖς ζέπφάοπι, α5 ἰξ 
ἀοε58 ἰῃ 8: 8. Βυϊΐ πογὸ [6 8641168] βῃονγβ {πὶ ζύπσε τηυδὲ Ὀ6 πιοδῃηΐ. ---- 
Αποίλεν δλαϊΐ αγίϑο αἴἶόν ἰλδηι, οοταρ. νυ. 8 δῦουο. Τδογο, ἰπϑίοδα οὗ 
Ἴπατς αἴἴον ἐλοπι, 6 ἢδνα ἸἼΓΤΣ Δ απιοπρ ἰλεπι. ΤΠ 6 Ὀαβὶβ οὗ {π6 ἰάοδ 18 

186 βδ6 ἰῃὰ Ὀοίῃῇ. Τἢ6 Ὑτὶζθν τθδηβ, {πδὶ (μ6 ΠΠ 16 ΠΟΥ ψ͵αϑ ἔγοιι (ἢ 6 

8816 ΒΟΙΓΟΘ 88 (Π6 ΟἴοΥΒ ἩδΙοἢ ργθοθάβα 1. 10 Βργδηξ ὕρ απιοηρ ίλεπε, 
δπὰ οδη6 αὔον' ἰλδηι ἴῃ βυσοαδββίοη. Απιϊοοῆυϑ Ερίρἤϑηθβ ψγὰ8 ἃ ϑοῃ οὗ 
Ἀπιίοοϊυβ [π6 τοδὶ, πὰ ἃ. Ὀγοῖδοῦ οὗ ϑεϊδυουβ ΠΥ. ῬΒΙ]ορδίοσ, ν8ὸ τᾶῶβ 
διϑβαβϑϑίηδίοα ὈῪ Ἡδ]οἀοΓΌΒ. ---- 76 τσας αἰ βεγεηί ὕγοπι ἰλο86 τοῆο ρῬγνεοοαάδαῖ 
λύηι, ν ἰοἢδ Μγἃ8 πιοϑί ΠΥ ἴσο, Βρθοΐδ!]υ 85 ἰΐ τεϑρϑοίθα ἢἷ8 ἰγοαίμηθηξ 

οὗ {μ6 δεννβ, (Ὑ ῖο ἀουθι1688 18 νμδὶ (818 ρῇγαβα δ] ἀ68 10), 88 γ,ο}} 88 
δαί} ἴῃ ροϊηϊ οὗ ραγϑοηδὶ ομαγβϑοίον. -- πὰ ἰἦγεο ζέπφε ἐλαϊ! ὧδ ἀτιπεδίδ, 
νἱΖ. Ἠε]ϊοάογιι, Ριοίθγ [Υ. ῬΒΠοπιοίον, δηὰ Ποιμοίσϊυβ ἴΠ6 ᾿ανγι! ον 
ἴο {86 [ΠΣΌῸΠ6 ; 866 οἢ Υ. 8 δῦονγθ. Ηδσγο [Π6 δηροὶ-ἰηἱουργοίδγ τη. 11.685 

[86 δἰγοηρον ψουῦθ ἴμδὲ μβαὰ Ὀδθὴ ἀβοᾶ Ὁγ Πδηίοὶ, ἰῃ ν. 8 ΣΌΝ, ἰδ 
ν. 20 5:2; ψ ΕΙσΒ βθονθ [μαἱ ἴ86 τοοίέπς ομέ δῃά (86 γαϊέπιφ πᾶνε τεβρϑοὶ ἰο 
ἴ.6. γοσαΐὶ οἤβῆὲοδ, ποὶ ἴο 1Π6 118 οὗ (86 ΚίηρΒ. Ὁϑύπη, Ηερταϊζίσς Αρδ. 

ὑὶ ἢ} ΡΓΟΗ͂Σ ΓΙ τοϊδ θα, ρῥ. 49. ὅ ; αἷβο ῥ. ὅ0 ἴορ, ἔος (6 πὶ] Ἡδίγθα. 

Τὸ λιιπιδίδ τλϑϑηϑ ἴοὸ ἀἰβϑαρροίηϊ οἵ {πεῖν δϑρίγίῃς Ἰοδυ οἰαίτηβ ἴο ΚιηρίΥ 
δΔυϊ οι γ. Ηρ] οάοτυβδ Μψγᾶ8 ἀουδί]688 ἰγοαί θα 88 8 σϑῦαὶ; ὃυϊ 86 ]1ἴ6 οὗἅἁ 
ἰπ6 οἰδογβ ᾿Νἃ8 ποῖ τηοϊοβίθὰ. ϑυοἢ δὴ ἰηιογργοίδιίοη 88 χοοά δὐϊβογιΥ 
ἴον 18 νουσῖον, νἱΖ. ἐμαὶ οὔ [16 δηρθ]-ἰίθγργοίθυ ἴῃ υδίησ ([Β6 νον 5 Βστι. 

ΤὨΘ ραβϑαρα δείηρ υηάογϑίοοα 88 ἢ6 Ἔχρίδι δ 1δ, {6 ἀθαί ἢ οὗἩ ἴἤγϑα Κίηρβ 
'8 ποὲ δἰ 81}1} πΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ἴἰο {16 (Ὁ]Π]πιθηΐ οὗ {Π| ῥσορβοίϊς ν]βίοῃ. 

(25) Απὰ πογὰβ δβἢ}Δ}} [9 αὐΐοὺ αραῖπδὶ 6 Μοϑβὶ Ηρ, δηὰ (πὸ βαἰηΐβ οὔ τς Μοβὶ 
ἨϊρὮ 5841} 6 νοχ, δῃᾷὰ 9 β[8}} (μΐπῖς ἰὸ ἐὔδηχο τηεβ δπὰ ἰδν, δηὰ (ΠΟΥ 5}}}} 6 
ἀἴνεη ἰηῖο 8 μδπά ον ἃ (ΐπλ6, {ἰπ|65, δηὰ 1Π6 αἰνίἀἸηρ οἵ ιἰπ|6. 

ἩΧΌ, [|| ἐσ ἐλὲ εἰαῖε, '. 6. ἀραϊηδι, ΠΠ|πὸ (ῃ6 1,αιΐῃ αὐνογδιιδ. ---- ΔῸΣ (50 
εν6 ΚοίΒΙθ8), ἐλα ἐαραίίοδά Ομ, οὔ οουγβθ τηθϑηβ (6 Μοϑὲ Ηΐρῃ. --- 

τὐτπρο, Αος, ἴδον ΝΞ, [86 1Δ8ὲ θοίηρ. Ῥαδὶ Ευϊ,, δῃἀ πιοαπίηρ οοπδωπθα 
αισαν, υεχ, λαγαξδ. ---- ἈΌΝ, ἐλέπξ, λορε, οχρεοί. ---- ΓΘ ὉΣΣ., Το. ΑΡΆ. 

--- γ51, αρροϊπίοα {ΐπιδ8, δαοἷϊ 8ἃ8 ἴδδβίβ, οἰς., ἰῇ γϑίβγθησθ ἴο {π6 ᾿δνγ8 
οἵ Μοβοβ ψδίοἢ δαὶ δραγὶ ἸΏΔΩΥ οἱὗἁ {{1686. --- ὯΞΙ Τη68Π8 ἔχισ 'π βοπογαὶ; 
Ὀυϊ ΠΟΓΟ, 88 μα γοίθγσθηοα ἰ8 τηδᾶὰθ ἰὸ γοϊρίουϑ πιδιίο γα, ἰἃ τηυδί πλθδὴ [86 

Το ρου ἰατνβ οὗ Μοβϑθβ. 1η θ: 6, [Π6 νοχὰ ἰβ8 ῥ᾽ δἰ ν δ ρὶ ογϑᾶ ἴῃ δυο ἢ 8 
86 Ώ86. --- ἸΣῚΣ Ρἷ. ὈδοδυΒ6 {86 ἀυ8] 18 γδηϊης ἰη (Π6 Ομα]ἀθθ. ὙΤ8θ μ8- 
ἴυγα οὗ {16 ο886 ΒῇονΒ ἰδὲ ἔσο ἐΐηι65 ἰ8 (ῃ6 ργΟΌΔΌΪΘ βθῆ86 ἤθσθ. Τῆθ 

εἰπσωΐαγ που τοδὶ ὨδίΌΓΑΙΥ ποθ πη8 ἃ ψεαγ, ΝΜ ϊοΝ 186 α ἀεήποά ρετὶοὰ 

οἵ 6. 8.0 ἰΒ 4: 18, ὁδυόῆ ἰἴηβδδ "αὶ ΒΟΥΘῺ ΥΘΆΓΒ. ΤῈ λαΐ οὗ (δὶ8 

ΡΣ 
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Ῥεγίοα ἰ5 ἀεδδίσηδίοα ὉΥ (86 ῬΒγαβο ἐΐηιδ, ἐΐηιοε απα αἰυϊαϊΐϊησ ΟΥ̓ ἐΐηιο, 
Ὑϊοἢ ἰΔδὲ οχργοδδίοη θη λαΐ ψεαγ. ΤῊ ἴΚ6 ἴῃ ΗΠ ῦγον, ἴῃ ΠΏ δη. 12 : 
7 δῃᾷ ἴῃ 9: 27, νὰ πὰ λαζ οΥ α τσοϑΐξ οὐ λερίαἄε [νἱζ. οὗ γ6818]. ὅ66 
αἷδο [8 881π16 ἴῃ 116 Αρος. 12: 14, σοι ρ. 18: ὅ. 11: 2,8. 12: 6. Α οοπι- 
Ῥασγίβοηῃ οἵ 811 {3686 ραβϑαρϑδ 5668 ἰο βοί {16 {π6 τηδίΐϑυ σοποϊυδίνεϊυ, ἱμδὲ 
(6 Ῥγορβδῖὶο γϑᾶγ οοῃβίβίβ οἵ 860 ἀ4γ8 -- 12 τροηἣδ αἱ 80 ἄδγβ Ἔδοῖ. 
1ι ἰ6 οὗ ἱπιρογίδηοο ἴὸ ποίδ [[ιΐ8 ; ἴοσ δοοῦγϑοΥ οὗἉ οαἱου]αίίοη ταυϑὶ ἀδροπᾶ 
οη ἱξ. 

16 1:19 Θχργϑββίοῃ οὗ ἔπιθ ρμοοίϊοδὶ Ἰποσο δηὰ ἤρσιινγδίϊνο, σοηϑδέϊῃς οὗ 
του πυμηῦ 0 Γ8 (85 [ΠΟΥ 580}, 8 πὰ σοιαρτί βίης δι 4] οἵ [86 πιγϑίϊεαὶ μυτι» 

“ Ῥδν “ευεπ, ἩΒΙΟΒ ἰ6 δο οἴδη δπιρὶογϑὰ ἴῃ 8 Κίπὰ οὔ ἰγορίοδὶ νδγ ἢ Ηϊιοτιοαϊ 
κεἰς κερὰ ἰο βρθαὰκ (Ὁγ [86 ἐϊΐεγαὶ ἱπιοτργοϊδύου, ἱπ [86 Ὀοοῖκ ὈΘέοτο τ8. 
Υοιὶ, οοποίἀοτῖηρ [86 πδίυτο οὐ (86 οδ86 δηῃὰ οὗ [86 ὩΌΤΩΡΟΣ 8ΌΔΙΪΥ ὁ08- 
οοσγηοὰ π|0} δας σϑοκοηΐηρβ, (]. 6. [86 ΘΓ Ζεύ6η}, ἯΘ ΒΌΡΕΙΥ ποοὰ ποῖ 
Ἠ6 δοϊϊοϊϊουβ δῦουϊ ἃ ἀδύ, ἃ σϑϑῖ, Οὐ δβύϑῇ 8 πο; ἢ, ΠΟΤ ΟΥ 688. ΤῊΘ Θ0ῃ- 
ὙΘηΘΏ66 ΟὗὨ [86 τοϑοκοηΐηρ, νμδα 1ἴ 15 ΘΔ ΘΩΟΟΘὮ ἴο Θχϑδοίῃθδα 0 8}} [86 
ῬΌΓΡροΘϑοβ οὗ ΡΓΟΡΈΘΟΥ, ἰ5 υθσγῪ οὈὐνίουβ, δηὰ ν}}} δοεσουῃΐ ἴῸΓ δάορίίηρ ἰὑ. 

᾿ὰ ὌΧΙ Ὀἰεἰπρ [86 μἱδιοτῖοδὶ ἔδοῖβ, γα νὰὶ}} Ὀδρίη δ δὴ οσα ἩἘΙΘὮ 15 ΘΟ Σ- 
ἰδίῃ, νἱζ. (η6 πιο θη {υ 18 Μδοο. οχρυγχαιοὰ ἴ[μ6 ἴδ ρ]6, δηὰ Ὀοσδῃ [δ 
ϑεῦνυῖοο οὗ ἀοὰ ἀπον. ΤῊΪ5 νγ88 οὐ ἰδ 256} οὗ Πθο. 148 8Δπη. 86]. τι 165 Β. Ο. 
860 1 Μίδοο. 4:52. Οουπίίης Ὀδοῖς ἴἄγθο δπὰ ἃ διαὶ γϑᾶγβ, 16 οοῖηθ ἴο Ψυ 6 
ἴῃ 14δ Α, 8. πα 168 Β.Ο. ΝΥ δὲ8 ἀσβογι θὰ {86 τοῖγοδὶ οἵ Απθ Ομ. 
ἴοι Ἐρμγρῖ, ἴῃ (80 φαγίν φρτίησ (ρτίταο νοτο, [ωἷν. χὶν. 11.) οὗ (δὶ γϑδ}. 
ὝΤ116 οἡ ἴδδὲ χοίγοδέ, Απιίοονυβ ἀοίδομοὰ Αροϊ]οηΐαβ, ομο οὗ ἢ18. τ ΠΠἸΔΙῪ 
οδιοδίηβ, ἴο ἰδ πδβδὶϑ Φογυβδίθ, (οορ. 2 Μδος. δ: 11, νδιοΒ τ 68 [86 
πιο οἶθαγ), ἴον δ δὰ μοαγὰ δαὶ (6 96 »8 οχυϊοὰ δὲ ἢἷ8 τοδίοσίυ πο, ἰῃ 
θοϊης οὈϊίχοά Ὁγ ἰδ9 Βομπιδὴβ ἴο τοίσεδσὶ ἴσοι) Ερυρὶ, δῃὰ 8 νγὰ8 ἀοίοσ- 
τη 6α (0 γαῖ δἰδ σϑηρθδῆσα οἢ ἴδε. Ηδ ἀϊὰ 80 οδοίυ ιν, 88 1 Μδοο. 
1: 29 δ6ᾳ. {ὉΠ βονβ, δηὰ υ8. 29, 20, οὐ 186 βᾶπθ σμδρίοσ, σοπηραγοὰ ἴο- 
ξεῖδβον, δθον (δὲ [86 γδὸδγ γ88 145, Α. 8. ἃ8 δῦονο βἰδίὰ. Ετσοτὰ ὅπη6, ΒΘ 
Φεγαβδι θα γγὰ8 ῬΥΟΌΔΌΪΥ ἴδοι, ἰοὸ Βδοθιη 6 Γ, 18 δὶχ τη 8 ; δηὰ ἔγοι [)6- 
ΘΟΩΘΓ ἴῃ 168 ἰο Ποοθιαῦογ, 165, ἰδ ἴπγθθ γϑᾶσβ. ἴῃ 186 δϑῖὴθ ΝΆΥ, 88 [Ὁ 
πιθ, 4068 Φοβαρῆυβ γσϑοκοη, Ῥτγοθϑω. δὰ Β6]]. Φυἀ. ὃ 1, Βυΐῖ ἰο δνοϊὰ ρϑσ- 
Ῥίοχ γ, [Ὁ 8ῃου]ὰ Ὀ6 ποϊοὰ ἐμαὶ ἃ ἀϊδυθηΐ τωοᾶθ οὗ γσοοκοιίηρ, Υἱζ. ἰλγές γέαγξ, 
ἰδ ΒοΙῃΘ [π|69 Θπιρίογοὰ. Εἰ. ρα. ἰῃ 1 Μαοο. 4: ὅ4, βηὰ 2 Μδοο. 10: δ, δυο 8 
οἰ Πα ΔρΡρΘΑΥΒ ἴο Ὀ6 ᾿πρ ϊοὰ ; ἀπὰ δὸ 'ἱπ “209. Αηϊ. Φυὰ. ΧΙ], 7.6. Δ8 
δχδπιηδύοη οὗ ἴ6 οοπίοχι ἴῃ {8656 οαδ68 ϑῆονβ, βοσγαυθγ, (μδὺ (15 ροτοὰ 
ἀοδι χαδύθθ ΟὨΪῪ ἴμ6 πιο ἐμαὶ ἰηϊοσνοηθὰ Ὀοίπτοθῃ ἴδθ ῥτοίδπαίζοη οὗ [80 
ἰοιωρία ὈΥ Βοδίμθη βδογίβοθβ, 1 Μδβος. 1:.}4, δηὰ [6 οοηβοοσδύοη Οὗ ΌΥ 8" 
ἀδϑ Μδοσδθδειβ, : Μδοο. 4: δ4. ϑοιμθ βὶχ ποτ οἴνου οδρίαγο οὔ δα οἰ, ἀὰ- 
ΣΡ το ἢ Δ]}} πιδῆῃον οὗ σι 68 δη ΟΧΟΟδ866 Μ6ΓῸ σοιημὶ θα, ΡμΘᾶσ ἴο 
δβανο οἰαρϑοὰ δοίογο ἀπίίοομυβ Ὀαζδη δἰδ δισὶπἰδὰ οδδσίηρθ 'ῃ 86 ἰθταρίθ. ΤῈΘ 
οοπεθοσζδίίοη οὔ 6 ἴθ ρ]9 Ὁγ Δι ἀδ8 ἰηἰγοἀυςοα τορυ ΓΗ Ότονν πόσβῆὶρ ἴμ6 ΓΟ; 
δηὰ 1μ6 ἀθδίἢ οἵ Απίοοδυβ μαρρβηΐῃρ ββουγν δθδσπασγὰ, [6 μοσίοα οἵ δἷ8 
ὀρΡσϑδββίοι" νγ88 οὗ οοῦυγβα δὲ [18 οὐ ὰ. ΤΉυΒ ἀϊὰ ανθπὶδ οοσσοβροηὰ νυ ΣῪ ΘΧΔΟΙΪΥ 
γῊ ἢ 186 πιο ἀοδιχηδιβὰ ἴῃ ουτ ἰοχί. ΥΥ  οδπποῖ ἰηἀοοα ΒρΘΟ ΠΥ [86 ΘΧδοί ἀαν; 

ΒἰΒΊΟΥΥ 88 ηοΐ ἀοῃθ (δὲ8 : δα 1ξ 15 δπουφὶν, (μδὺ γὸ σοῦθ 80 ὨΘΆΓΡ [0 
δν6 πιο ἀθείχηαιεα, 88 ἴὸ σϑίπουθ ἃ]1} βοσίουϑ ἀπ υ Υ σεοδροοης ἰδ. 
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ΟΥΒΟΥ ραϑβαᾶρθβ οοΥτοβροῃϊηρ, 88 (0 ὕϊπιδ, τὴ [86 ὙΘΥΒ6 ὈΘΙΌΓΘ 118, ΤΑ 
Ὅ6 ἰουπὰ ἴπ ἢ 8η. 9: 27. 12: 7, δηά, πιῖ βοιωθ τηοάϊ βοδίξουβ, (μ6 ρασίοὰν 
Ἰαδυκοὰ ἴῃ 12: 11, 12, Βδιτηοηΐζ σὴ ἴΠ686δ.Ὀ ΤῊ ἀϊδουβϑίου σοβρεοηᾷ 
ἴθ πὶ, ΒΟΎΘΥΘΙ, ΏΔῪ ὍΘ ἀοίδγγοα ὉπῈ} τὸ οοτθ μὰ ΘΟΌΣΒΘ ἴο ΘΟΠΒΙ ΟΣ (μοι, 

(26) Απὰ τ86 ἐγ δαπδὶ β.}4}} Ὀ6 βοαϊβᾶ, ἀπιὰ [ιἷ8 ῬΟΎΤΟΥ 8881} Ὀ6 ἰδ ἰκθῃ ΔΥΓΑΥ, 10 δδο]- 
ἰΔὮ δηὰ ἴο ἀεβίγου ἰΐ ἴον ϑυύδῦ. 

Τὴε ἐγίδιιπαϊ, εἴς. δορ. νυ. 9. ἶε ἀονιίπίοπ, νἱζ. (Βδὶ οὗὨἨ [86 Ἰουτίὰ 
θεδβί, οὐ τίμιον οὗ (μδὲ οὐδὲν ζίπῳ ταθηιϊοπθᾶ ἴῃ ν. 24. -- Ἰηπ)ητι, αϊ. 

ΑρἈ. νυ Τὶ σοίδίμϑά, ἔτοπὶ δ 9, 8. Ρ]. ψΠΒουῦ ΔΩ βυ  ]6ςΐ, δὰ δ0 υϑοὶ 
ἷπ ἃ ραβεῖυα Β6η86, ὃ 49. 8. δ. ΤὨ6 ἵνγο νοῦ {Πδὶ [0]]ΟΥΥ ἀγὸ ἴῃ 1ηξ Αρβεϊ, 
δηἃ 1 αν 80 ἰγϑηβίδίϑα ἴμϑῖ ; θυ 85 δυοῖ δὴ [ηδηϊίνο οἴη βιδηάὲ ἴῃ. 

8. ΡΔΓΆ]1ο] οοπϑίσυοίίοη 10} οἰαιιθ68 πανὶηρ ἀδβηἶίδ νο 8, νυ ταῖρι! ΠΕΙῸ 
ἰγδηβίδίο : ἐξ δλαϊ δὲ αδοί( δῆτα απὰ ἀεείγοψεά, οἴο. Ὑ͵ΊΏΘΥ Πδ5 [αἰϊοὰ 
ἱΠ]υσϑίγαίο {818 Ἰάΐοτα ; Ὀαΐ 866 ἴῃ τὴγ Βοορά. Ηοῦ. Οτδπι. 8 129. 8. Νοίε 23. 
.- ΒΟΪΌ ἼΣ, ὑπ ρογροίναιηι, ἃ8 6 τοῦθ νγῈ]} ὑἐγδηβίδίθϑ ἰδ; οΥ, ἢ οὔθ ἰη- 

Βἰ8βί8 οὐ τείαί πίη (Π6 βδάθ οὗ ἰάβθα, Ἧ6 ΤΔῪ ἰγϑηβὶδίο : ὁ ἐῪδ δπά, 1. 0. 
οἵ 4} υἐἱΐηρα, (6 ἥπαΐ ἐβά. Τὶ τὺ πάνθ δηοίμοῦ διδάὰθ οὗ τηδθδηίΐηρ, ΥἱΖ. 

κέῤογῳ, ἡηαίίῳ. 

(27) Απὰ {π6 Κηρσάοπι, πὰ ἀοπιϊηίοῃ, ἀπὰ ροννοῦ οὔ ἴπ6 κίῃρᾷοπηβ υπᾶοσ δε ἩΠοἷθ 
βθδυϑῃ, 888} ὃ ρένϑῃ 10 τὴ ὑθΟ}}6 οὔ 116 8εἰπῖ5 οἵ [9 Μοδὲ Ηρα ; πεῖν Κιπράσκι 
ΒΔ] 6 δῇ εὐϑυϊδϑίίηρ κιησάοιι, δπὰ δὶ ἀοπιϊηΐοηϑ 5|8}} βεγνο δηὰ οὔδὺ ἴδοῖι. 

ΝΞ ΒΑΓΑΙΥ πιθδῃβ σγοαίηοδε, ἰ. 6. οχίθηϊ, ἱπ [18 μαββαρθ. [ἱ ἱ 
Ταίμοῦ [86 δαυϊναϊοηὶ οὗ δύναμις. ὙΠ6 τηδαηίηρ οὗ 186 Ὑδοἷθ οἰδυδο ἷδ, 
Βαὶ {π6 ἀοπιϊηίοη δῃὰ ροντον οἵ 41} Κἰῃηρᾷοπηβ 888}} Ὀ6 πῃ] θᾳ δηὰ οοποεῆ- 
ἰγαιβά ἴῃ (Π 6 ποὺ οὐ ΝΜ ϑβαϊδηὶς κἰηράοπι. --- ὩΞΎΙ, Ῥαγί, ρββ88. ἔδυ. Ῥ. ὅ1: 
- Ὡξῦ, ἰο ἐλε »εορῖε, εἰς. 1ῃ νϑ. 18, 14 ἀρονϑ, [μ6 Ηεδὰ οὗ {{π|8 ΠΘΗ͂ 

ἰπηράοπι 18 ργοϑθηίθα 88 ἰακίηρ (Π6 ἀοτηϊηίοη. Ηγο [86 50 ]6οί8 οἵ [π8ἱ 
κίπράαοιι ἐπ πιαϑὲ6 δῖα ἀθβου θεὰ 88 ροβϑοδδίηρ ἱ. Ὑ8ο Ν. Ταβί. οδα 
Ργδβθηΐβ ΟὨΓΙβι 18 Π8 88 γεϊσπίης οὐ ΟἸγίδί. ---- ΤΩΡ, ποῖ λὴδ, 88 Ταίο- 

την ἴὸ [6 Μοβὶ Ηἰρὶ, θυΐ ἐδ (ΟΥ 88. νψ τηυδί Ἔχ ργεββ ἰΐ ἐλεΐγ) τείδγγιηβ 
ἴο ἴ6 »δορία ροβϑαβδβίησς ἐμ6 ἀομϊπίοη. 80. εἰρὸ ἐξ (Α66. οΥ [)41.) διεθ 
ΓΘίθγθηοθ ἴο {πΠ6 οορὶδ ψΟ ροββϑδδ [86 Βα ΡΓΘΙΏΔΟΥ͂, δ Β0 1 ΒαγΘ (2858. 
ἰαίεά 10 ἐῆσπε, -- ἡ)», Τρααὶ, ὃ 10. ὅ. ὃ. 

(28) Ηδτο ἰ8 186 δῃὰ οἵ (πΠ6 ταδιΐϑυ. Α5 ἴοσ πις Ὁδηϊοὶ, ΤΑΥ͂ τποῦρδίδ Κ ταῖν ἀΐ- 
φαϊοιοὰ πιο, δῃ ἃ ΠΥ οΟἷοῦ τγὰ8 οπαηροὰ προσ τῆ, δα 1 Κορὲ ἰῃ6 τηδίϊογ ἰπ ΤΩΥ ΟΥ̓ 
πιϊηή. 

ΓΙ Σ ἀπίο ἦθγθ, ἷἱ. 6. δἱ 1[ηἷ8 ρμοϊηί, ψγᾶ8 {π6 ὑοιτηϊηβίίοη Ὀοὶ ἢ οὗ 86 

νἱβίοῃ δὰ [μ6 Ἔχραῃδίίου. ΤῊ ἄθϑίῃ οἵ [6 ουτία θεαϑί, οὐ οὔ [86 οἰ 
ἤἥπ, δὰ [μ6 δυθθοᾳαθηὶ πον ἰκϊηράοπι, νγ88 ἴμ6 δπὰ οὐ οοπιρ οἴου οὗ ΑἹ] 

ἐπαὶ νγαϑ ἀϊβϑοϊοβϑά. ὅϑοιλα σϑίδ ΠΣ ἼΣ ΤΑΘΓΘΪΥ ἴο (86 6πὰ οὗ [86 Δηρε} 
ἀϊβοϊίοβυγ ; πὴ 1688 ῬοΘὈΙΕΙΥ. -το ἀντ) {τι παν τρίοπάοτε, ἀεϑοτῖθοθ 
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Υἱν Ϊγ 1Π6 δεϊηΐηρ, Δρρβδγδῆςα οὗ (δ βκίη ἴῃ 111 Βδδὶ εἶ δηὰ βίσεηρίῃ. 
ῬΑΙδῆδθαβ δβυρογνθηθά ἴῃ (ἷ8 6886, δηὰ ("18 15 ψμαὶ (6 ὙΤΙΓΟΥ τηθδηΒ ἴο 
ΒΩΥ. -- Ἰπιῦη, Ευϊ. ΠΉρ6Δ] οἵ πιο, 8 10. ὅ, ὃ, --- ὋΣ, οὐον πῖὸ οὐ Ἠπρ- 

ΟΝ 46, ἷ. 6. ΟΥ̓́ΣΡ; ἴ86 δυτγίαςθ οὗ (6 νβοϊθ Ὀοὰγ. ῬὍΤδὰα ἰδδὶ οἷἶδυβο ἰῃ (ἢ6 
ΥΕΓΘΘ ΓΩΔΔΥ͂ ἀοηοίθ οἰἴπον [μαὲ [ 8η16] γανοϊνϑὰ (86 ψ80]6 πιδίϊοσ σἈγ 
πὶ ἷδ οὐ τΐπὰ, ον ἰμδὶ Βα Καρί 'ξ ἢ Βἰπιβαὶῖ τὶίβουῖ οοτησηυηϊοδίϊηρ ἱξ 

ἴο οἴδοσβ; ὙΔΙοδ, οα ἴΠ6 ΨΒοΪ6, 1 ἀἄδθπὶ [ἢ 6 ΤΏΟΓΘ ῥσοῦθὈ]ο ταοδηΐην. 
1ισῆς Βο οουϊὰ ποῖ ψ6}} ἐχρεοὶ ἔτομι οἴοσβ; δῃηὰ Ὁγ Κοερίηρ (86 {πὶπρ ἰο 

δληλδ δ, μΒ6 νου] δυοϊά τοβην ἱτηροτίμπαίθ 1 ποῖ ἱπηροσγίίποηὶ αυοβίίοδ. 

᾿ΟΗΑΡΤΕΙ ΥὙΠ]|. ΙΝΤΕΟΡΟΟΤΙΟΝ. 

[1π τῆς ιδῖγα γεδῦ οἵ Β 6 3ϑῆδσζατ᾽5 γείζῃ, ᾿.δηΐεὶ βανν δῃοῖδοῦ νἱδίου, β δδααπϑηΐ 0 
ἢδει γεϊαἰοά ἴῃ οἷ. νἱῖ. Ιῃ 118 νἱδβίοτι ἢ6 ννα8 ἱγαπδίοττοὰ ἴοὸ ΒΒ] 9 ἤδη οἡ (ἢ 6 τίνον Ὁ]αὶ, 

ἐπ τῆ ργονυΐποο οἵ Ἐϊδπ, (1Π|6 σα Ρ 1] οὗἉ τὴς ἔπτγα Ῥογβίδη οσηρῖγο), γβ. 1.2. Ηδγε δ 
ΒΒῊ ἃ Τα ΠΣ, ΠῚ} ὑτὸ οἰοναιεὰ Πογη8, [Π6 οπ6" Ὀεΐηρ Ὠχοῦ πονονοῦ ΤΠᾺπ [ἢ6 ΟἿΟΣ, ᾿ 

Βαϊ ΠΙΟΓΟ γΓϑοδηϊ 85 ἴ0 ἰ[8 οὐ σίη. [π ναγίουϑβ ἀϊγεοοιδ ἀϊὰ ἴδ γα ραδῖι, δὰ ποι πη 
εου]ὰ 5ἰδιὰ Ὀεΐοτε παι, γβ. 8, 4ἅ. ὕροῃ ιΠΐ6, ἃ Πε- χοδὶ τηδᾶο ᾿ὶδ Δρρθάγαῃοα, Ὀοππάϊης 

,. ΟΥ̓́ΘΡ Π6 δδιῖ Ἡ]Π Ποῦ κοοιηΐης ἴο ἰοσοἢ ἰϊ ; πὰ 118 σοδὶ ἢ δὰ ἃ ηοϊαῦ]ο ἤογῃ δοι τΘ 
δὲν ἐγεβ, νυ. ὅ. Ηδ Ἤσδπὶ ἴο ἐπ 6 γϑῖῃ 1} ΓὌΓΥ, δπιοῖδ μὲπι, Ὀγοῖςα Ηἰβ Βοῦη5, δηὰ ἰγοᾶὰθ 
᾿Ἰϑύτὸ ἀονση, ἩΝ|16 [ΠΟΛ 85 ΠΟΏδ ἴ0 Τεβοῦ, νβ. ὅ,7. ΤΉ Πο- χοδὶ ὨΟῪ ΒΘΟΔΠΙ6 ΥΟΡΥ͂ 
Ἤτεδι, δηὰ δἱ (δ Πείρῆῃϊ οἵὗἁ δῖ ροῦγεσ, δἰ8 χγοδὶ οσῃ Μδὲ8 Ὀγοΐκοη ἰῃ ρίδοσα, απὰ 1Π|6 160 
ἐλπι6 ὮΡ ἴουν οἴδεῦ ποίδο!θ ὨΟΓΠΒ ἴῃ [18 ΓΟΟΙΏ, ν. 8. ΕΤῸΠπὶ οης οὗἉ ἴμοδ6 ΞΡτδης ὕΡ 8 
1π||6 Βογῃ, νϑϊοῦ παχοὰ στοαὶ ἰονγασγὰ τἰῃ 6 κουϊἢ, δηὰ ολδῖ, δηὰ {6 χοοάϊγ ἰαπὰ οἵ ἴ86 
Ηεῦτονσ, υ.9. [τ αχϑὰ δὸ γτγοδῖ (παὶ ἰὶ δϑβαϊ θὰ {π6 οβὶ οὗ βεανϑὴ [[Π6 βαογεὰ οῇῆβοΐδ- 
ἴοτβ ἰῃ τῆε 6! 16], δηὰ δβοπιο οὗὨ 686 ᾽ξ οδδὶ ἀονγῃ δηὰ ἱγοάθ προ, ν.10. Εγθη (ἢ6 
Ῥείΐπος οὗ ἴπαιὶ δοεὶ [6 Οοὰ οἵ [πὸ ἰοτρ 16] ψγὰ8 ἀδργίνοα Ὁγ ̓ ΐπὶ οὗ "58 ἀΑἱ]γ βδογίῆοθ, 
διὰ ἰδττβ δηὰ ογάϊπϑποθβ ἸΟΓῸ ργοδίσαιθα, δηὰ βοςαβδ δἰἰϑηἀδὰ [86 υπδοτιαἰκίηρ οὗ 
δε τΓΥγϑπηΐοϑ] ΟΡΡγΈδβοῦ, νυ. 12. ὙΠ 116 σοπιοτηρ]διης [ἢΐ8 δοοπα οὗἨ ἀοβοϊδτίοη, [86 
Ῥιορδὶ ΠΘΑΣΒ οὴς οὗ [Π6 ΠΟΙΥ ΔΏρ6}8 δε κί δηοίποῦ, ον ἸοῺρ [ἢ 8 δἰαϊς οὗ ἘΠῚ 68 ἷθ 
10 οοηῃείηθο, ν.18. ΤΏ δησνοῦ 5 2800 ἀδγβ, αἱ (ἢ οἾοβα οἵ ἩΝΙΑΆ {6 βδποίπαγυ τ] 
δο νἱπάϊεαδιοα, γν. 14. Ὁ δηϊοὶ πιδκεβ ἴον ἰτηβοὶ ἢ 51}}} ἔασον ἰα ἶΓΥ τοβρεοιίηρ [16 
τωρδηΐηρ οὗ ἰδ Υἱδίοῃ ; 8ῃ δΏραοϊ, Οὐ ἴ86 γίνου 8 ὑὈδηΐς, τα υἷγε5 Οδοτοὶ (1Ππ 6 δηκοὶ- 
ἱδιογρτεῖου, ἴὸ πηδῖκο {πε γε ϑἰἴ6 Ἔχ ρ᾽ δηδιίΐοῃ, ν8.15,16. ΤῊ δηρ οἷ Δρργοόδοθοβ Ὠδηϊοϊ, 
ἩΐΟ Σ,ΤΟΟΏ8, πὰ ἰδ {Π {πὰ ἂρ δηὰ τονἱ νϑὰ Ὁγ ἢἰ8 Κἰηὰ ἰῃἰοτρτγοῖοσ, γ8. 17,18. Οδογί εἰ ἰη- 
ἤογττη 38 δὲπι, ἐδὶ δ6 5[}4}} πιαῖζο ραυγι συ ἶδν 86] σα ΓΘ8 γεβρϑοῖΐηρ τ δὶ 15 ἴὸ ἘΔΡΡΕΘΗ δἱ τ 
ἰδεῖ μαζί οἵ (6 δοδϑοη οἵ αϑ]οείοη, ν. 19. Ης βαγ5, εἰπὲ 116 Τῶπὶ δυτ ὈΟΙἶΣ 8 (86 κίημο οὗ 
Μοάΐα δπὰ Ῥεγεία ; (ἢ δι ζοαῖ, ἐπ Κίηρ οἵ Οτεεία ; [86 στοαὶ ποσῃ ἰ8 118 ὅτδι κίηρ, δῃὰ 
ἴδε Ὀγεοαίκίηρ οἵ ἰἱ ἰδ {16 ταίῃ οἵ ̓ ἰ8 οτηρῖτα ; ουἱΐ οὗἉ μ}5 τυΐῃ 68}4}} αὐίϑο ἴον ἀγπδϑιίεδ, 
ὙΠ ἰηἰδείου ροῦγοῦ, γ8.90---922. 1 δίϊον. Ἴπη68 5}}8}] ατὶδθ ἔγοσῃ ὁ86 οἵ {Π|6Πὶ ἃ ἰεϊηρ, ἐγποὶ, 
ἐππηίην, 6 ἔδαγίηϊ ἀθδίγογοσ, βρεςοΐ δ! οὔ ἢ 6 Ποῖν Ῥθορίθ, ν8. 23, 34. Βγ ἢἰβ εγαῖ δπὰ 88» 
ἐδεῖιγ, πα τὴῊῖ!ϊ ἀΘ5ΊΓΟΥ τῆδν Μὴ δου ναρίπα δῦ; οὐ δοοουηῖ οἵ δἰ8 ϑύςοσβα, ῃ9 Μ|]]} 
Ὀεοοπιθ δυσὶν δηὰ βοὶ πἰπλθ6 1 δρζαίηδε [ἢ9 Ῥυίΐηςα οὗἉ ργίποοδ;; ὈΥ Ἡδοτω ὃς 6)4}} ἢὉ9 
ἀμεμοὰ ἰὴ μίοοςϑ, ν. 25. Ὠδηΐοὶ ἰδ δεδυγοᾶ, τῃδὲ τη νυἱβϑίου ἷδ ἱγῃθ, δηὰ 6 18 αἰτεοιοὰ ἴο 
86καὶ ἰε αρ. Ὀθοδαδα ἰϊ ροτία! 8 ἴ0 8 ἀϊδίδπι δείατε, ν. 36. Τδπὶεὶ δζαίη δΝΟΟΒ, δῃὰ ἰϑ δἷ- 
Ἰεσιγασγὰ κἰοϊ [ὉΥ δοῖβ ἀδγβ. Ηθ δῆον, 5 τοίατηϑ τὸ Ηἷδ ογάϊπατγ οὔιεΐα! Ὀπδίῃ 88, ν.37.] 
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Τι ἰβ ρῥἰδίῃ, οἱ ἢγδβὶ νίθν, (μδὲ τμ6 ΒΑΌΥ]ΟΙ δ ΠΟΘΙ ΌΒΥ 8 ΠΟ ΓΘ οπ εὰ, 

Τνΐοο (οἰ. 11. νἱϊ.) δὰ ἴξ αἰγεδάν Ὀθθη ἀδβογι θά, ἀπ ᾿ξ 88 ον" ΠΕΑΥ [8 
οἷοβα, δηὰ ποίμίηρ βρϑοὶ!γ ἩΨΟΓΙΠΥ οὗἁἨ ραγίϊου αν οί, ἴῃ σϑβραοὶ ἰο 186 

Φεν8, νγ88 ἴο ἰδκα ρἴδοθ Ὀοίογα ἱπδὶ οἶηβα. Τὸ ᾿.δηῖοὶ, ᾿ἰμογοείογα, ἃ ἔτ οὉ 
ἀὐβοϊοβυτθ 18 ζαδάθ, ἴἢ σορεγὰ ἰὸ (Πῃο86 δι ρίτοβ τ ῖο τοῦ] 8 ρατγίσ» 
αν οοποογῃρα, ἴῃ τα, οἰ μον ἢ ἑδνοσίηρ δ 18 σΟΌΠΙΓΥΣΏΘΏ ΟΥ Μ1} 
δηπογίω ἰμοῖη. ΤΘ86 6ΓΘ ΤΠΔΊΠΪΥ ([Π6 κασοηά δηὰ ἰουγίἢ ἀγπαβίδεβ, (ε0 

Ὡριηρὰ ἴῃ γοΐδγθηοθ ἰὸ οἷν. ν}}) Τὴ (Ὠϊγά δϑοῖὰβ ἴο θ6 μϑσα ἱπιγοάποεὰ 
ΤΩΒΊΏΪΥ Ὀδοδυδ6 ἰΐ δίδη 8 Ὀοίνθαη [6 Μεάο- Ῥεγϑῖδῃ ἀοσαϊηίοη δὰ (δαὶ 

οὔ (Π86 Τουγ ὈΘαβί. 
ΑΒ τηΐρῃῦ παίυγα ἢ Ὀ6 ἀχροοίοα, Τλαηῖ6], ἃ8 ἢ ΒΡΡΓΟΒΟΝ ΘΒ ΠΘΑΓῸΓ (0 

(Π6 δνϑηΐβ ργϑαϊοιοα, ὈΘοΟμλ68 τλογα βρϑοϊῆς ἴῃ ἢ18 βίδι θυ 8 γαβρθοί 

θαι. ΕῸΥ δχϑιηρῖὶο, ἴῃ οἷ, νἱὶ. πὸ δοοουπὶ 18 σίνσϑῃ οὗ [86 Πηβη 6 Γ ἴῃ τ ἰοὶ 

[Π6 ββοομά οὐ Με64ο- Ῥοδγβίδη διηρίγα ἰ5 ουθυίἤσονη; δὰΐϊ 6 γα, ἰῃ νυ. ὅ--ἴ, 

Ὅ6 Βανθ 8 βταρῃῖὶο δοοουηῖ οὗ [18 711. Ιη οἷν. νἱῖ, ἢο δοοουηὶ 18 σίνϑη οὔ 6 
ΤΩΔΏΠΘΡ ἴῃ ΨΥ ΒΙοἢ [86 (μἰγὰ Ὀααϑὲ ροτβἢθβ δηὰ (ἢθ Τουσίν Ὀθδβὶ δγίβθβ ; ὑυΐ 

ΔῈ Υ. 8 ΒΕΓΘ 6 ᾶ 6 ΟἿ ΒρΘΟΙ ἤ ΑΙ ΪΥ ρίνεη. 1 οἷ. Υἱῖ, {π6 1} {16 ΒΟΓΏ 18 ΠΩΘΓδ’ 
᾿γ βαϊα ἰο αγίϑα διμοηρ (86 οἴπεσ ἴδ ΒοσηΒ οὐ 1Π6 Τουτὶ ἢ Ὀοδβὶ ; ΠΟΤῈ ἰδ ἴ8 

δίαἰοα, [πδί ἴδ Ἄγοδα ουὐ οὗ οὔ οὔ (μὲ ἔουγ ἀοπιϊπίοπβ οὗ {π6 Ἰαϑὶ ειηρίγε. ἴα 

οἱ. υἱΐ, (86 υ]αδρίιθιηουβ, Ὀοββιϊ πῶ, ραγβθουι εν ἐμβασϑοίοσ οὔ μο 1ΜΠ|6 ποτ ἰ8 

ΤΏΘΓΕΪΥ ρἰδηςοὰ αἱ, (ν8. 8, 24, 26); δυΐϊ Βετα γ βανθ ἃ {1|]] ἀοίδι!, 86 

Ὅποῦο, ΟΥἮἨ σσυο 1168. δηὰ δου παι οηθ, νβ. 9--- 12, 28.--95ὅ. Τη (ἢ. ΥἹΙ, ΥῸ 

δΑν6 8. ἀεϑἰρτιαίίοη οὔ (π6 {ἶπι|6, ἀυτγίπρ Μ᾿ Βἱοἢ (86 ἀοβοϊδιϊομϑ οὔ Ψεγυβδίοδι 

δηὰ [Π6 ἰ6πλρ]6 8.18}} ἰβδκθ ρίδοα Ὀθγοῃὰ 4]] ἴοστηοσ δχϑιῃρὶὸ (υ. 20); 
ὙΠ ἰπ οἷ. ν᾿ να ἃ ἀϊθδγθηὶ ἀδεὶρηδίίοη οὗὨ {{π|6, ἰπ ταδρεοὶ (0 
ταδί οτβ το Ἀγ οὗἁἨ ψίάϑν Ἔχίεπί. ΕἾΠΑ, (86 ἩΒ0]6 οἶτο]8 οἱ θεδβὶβ ἰὩ 
οἷ. νυἱῖ, ἀγα ἀἰ βδγθηὶ ἔγοτῃ ἴἤοβα ἰηἰγοἀυςοα ἴῃ οἷ, νἱϊ. ΤΠ θαδδίβϑ μοτδ 

ΔΙΘ ποῖ οἤοβϑθῃ 680 πιο ΜΠ] τοίδγθηοα ἴο ἐμοῖσ γαῖα ἀπ ἀοβιγιοῖθ 

πδίυΓα, 88 ΠΗ Φείδγεης (0 {πεὶγ δοίῖνα ἀπά σαρὶ ἃ σλονθηηθηίδ. 

ΤΡ ΔΩΥ τεϑάογ βμου]ὰ ὃ ἰετηρίοα ἰο {μΐπκ ἰὲ βίγβηρο, ἔμαὶί (86 8126 

Βι ]οίΒ Ββου!ᾶ δ6 τερθαίθὰ, δσνθπ στ κἀάϊίοπαὶ βρεοϊβοβίίοηϑ, (63 ἰ5 
Ῥδυ Ιου αΥΙ [86 οα86 ὙΠ 186 ἴουγ ἢ ἀΥΠΑΒΙΥ ἴῃ (μΐ8 Ὀοοῖς, ἰῃ ΟΠΆρ6. ἵ 
ψἱ!. ν1Π}. χῖ., δηὰ δθονβ 81} ψυῖα [86 ἀεδοτριίοη οὗ 186 1118 πογῃ ογ Απί- 
οὐδυβ ΕΡΙρμδῃβ8), Β6 ῃβθᾶβ οπἱυ ἴὸ ἴυσπ ἰο 1βαἰϑῃ, αῃὰ δβὶς μονῇ οἶδεθ 

[16 Αϑογγίδη ἱπυβϑίοη 18 (μ6γα ἀθρίοἰθ; οὐ ἴο ἴ86 ῥτοριδίβ ἴῃ ξεπεταὶ 

δηὰ δϑὶς : ΗΟ ΠΙΔΠΥ ἈΓΘ ἰῃ6 ῥγορῃθοῖθβ σαβρθοιϊηρ [86 ἀοδίγυοίίου 

Βαυγίοη, Ερυρί, Μοαῦ, Τγτο, Ῥμἰβιία, οἰθ. ὍῊδ δηβνοῦ (ὁ (Π6886 468" 
δοπβ τὶ}} τοσιονα δὴγ ἀἰδίοιΠὙ τ μοι (6 θοοῖκκ Ὀϑίογα υ8 βδθϑῖμβ ἴ0 ῬΓδ' 
δβϑηΐϊ, ἴῃ σαραγὰ (ο γαρϑί οη. 

Τη ἴδοί, (ον οδῃ γ716 Ὀ6 δοπιροίεπίὶ ἰο ἀδείάθ, ον οἴδη ρϑου αγ οἰγουπι. 

Βίδῃ 68 διιοὴρ (86 ΗΠ ΘΌγον 5 ἀθπιδηἀοα ἃ σοῆθναὶ οὗὨ (Π6 58π|6 ρυὐεα 
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Βαὲ ἴῃ (86 Ῥταβθηί 6886, ἕῃς Ἰδαῖον Ῥγθαϊοιοηβ ἃὸ βοϊάοτω, 1 ΟΥ̓ΘΓ, ΠΠΘΓΘ 
τεροί οπβ οὗ [86 ῥγϑοθαϊης οὔθ8. Νοῦν οἰγουϊηβίδηοαβ 8Γ6 ἀουοϊοροϑᾶ; 
οΥ 186 δι ]οοὶ ἱβ ρ]αςοὰ ἱπ ἃ ΠΟῪ δἰ 46 ; ΟΥ̓ ἱξ ἰδ σοπποοῖθα ἢ ΒΟΠῚΘ 
Ῥχοιΐβο οὐ ἐπγοδίοθπίηα. ἴῃ ἃ ψογὰ, ἰβ6γθ 18. δἰ γα γα δοιβοίΐηρ 'ἰπ [86 
Ἰἰδίοσ ργεαϊοὔοη, ἰο δἀδρί ἰΐ ἴο {π6 {ἰπὸ πῆ δῃ ἰδ ττῶ8 υἱἱοτοά, 

Τὴ 16 οαδὲ δοίοτθ ὑ8, ἰδ6 {Π|ὴ0 ΟΥΘῪ ΘΑ ἤδη (6 Νοδο- Ρουβίδη 

ἀγπαδὶγ που] οομηπιθῆοθ. Βοίογο (μὲ ρογιοαᾶ, [Π6 “9698 ῬἪἢ]ἷ7ΩΓΘ ἰο οὔ δηρθ 

ἐπ εἶν ουϊναταὰ οἰγουτπιβίδποθδ ἱῃ 80 τηροτίδηϊ τοϑροο. ἘΠ6 ἩΓΙΟΣ, (Π6Σ6- 

ἔοτε, ποῦν Ὀορῖη8 ΜῈ [86 ἀΥ̓ΠΑΒῪ πο ποῦ] τηϑῖτο ἃ εὔδηρο. Απὰᾶ 
ἦω ογάοσ ἰοὸ οδιδίῃ δὴ δρργοργίϑίε ρἷδοθ οὔ υἱβίοῃ, Β6 8 ἐγδαηβίδστοα ἴῃ Ηἷ 
ΦΕδίαΞΥ [0 [06 σαρ᾽ 8] οὗ ἴ0 Μεάο-Ῥογδίδῃ δ ρῖγθ, δη ἃ ἔτοτα 18 (ΟὟΤΟΣ 
οΣ εἰμ ἀεὶ Βο ἰοοΐκα οὔὖἱ οὐϑῦ [86 ατουηὰ οὗὨ οπηρίγοϑ γοὶ ἕαίυτο. Απὰ ἴῃ- 

Θατιῦοῖ 86, ἤτοσα ἴπ6 πϑίυτα οὐὨ {πθ 6686, (86 ἰδίαν υἱβίοῃ 18 ΙὩοΤῈ βρϑοὶῆς 
δὴ (δὲ δαγὶ ον Ομ 68, ἰξ ΑΠΟΓΒ ὺ8 ΕΓ ἱπροτίδηϊ δἰὰ ᾿π {μ6 Ἔχ ρδηδέοη 
οἵ νἢὴδὲ πιΐρηϊ οἰ ποσ 86 06 ἀυδίουβ ἔγοια 116 ὈΓΘΥΤΥ͂ ΟΥ σΘΠΘΓΑΙΥ, ἴὼ (ἢ 6 
ργεοδαϊηρ ογϑ 0168. 

(1) ἴπ τῆ (πϊτὰ γοδγ οἵ (δ6 τοίη οὗ Βεἰββδσζαν ἴῃς ἱκίης, ἃ νἱδίοῃ δρρϑασοὰ ἴο σὴ, 
ἴο πιὸ Ὠδηΐεὶ, δἴνογ ἰῃδιὶ ὙΠ ἢ ΔρΡΡροδγοά ἴο τὴ6 ἰπ {Π|6 Ὀαρὶπηϊηρ. 

Ἐλ6 σοδοσχ υ]1}} ποίθ, (αὶ (86 Ζζύγειο Ἰαησυδρβο 18 Ὠοῦν οι ρ]ογοά, απὰ 
80 τἸθγουρὰ [86 Σοπγδῖ πον οὗ ἰμ6 Ὀοοῖ. Τῆθ ΟΥ̓́ΆΙΏΙΩΔΥ (9 ΜΒΐοΝ Γοίο 
δῆσΘ ἰ8 τηφάδ, 18 [86 ὁπ6 αὐυοϊοθα υμάογ οἤδρ. ἰ. ν. 1. -- ΠΝ), ΝΊΡΗ. γδ- 

βεχῖνα, δλειοοα ἐ(δεἶγ, ἱ. 6. Δρρεδγθά. ---- Ὃν ἰη (Π6 1)αῖ, θδοδυβθ ἴμ6 ῥσὸ- 
ποῦη ͵8 τερβδίϑα ; 566 ἰῃ Βοεά. Ηοῦ. ατδιμπι. ὃ 119. 8. ---- ΠΝ ΠΣ, πὶ ἢ 

Ῥασῖὶι. ἔς 68 ἰμ6 ἴοστα οὗ ἴ86 αγίϊοἱθ, Ὀυΐ 16 8. Π6ΓΘ 8 ρτοπουη, ἐσλέοὴ ΟΥ̓ 
ἐλαὶ «οὐτοὶ, 8.107. 1. -- πῶσ, Ἐπ ἐπὶ ἐδ δεσίππίπσ, ἩΟὮ ΠΟΎΘΥΘΓ ἰἕῶ 

θαυϊναίδηϊ ἴῃ υϑαρθ ἰο οἂν σπορὰ “υγηισγίῳ, αἱ ἤγεί. ΏΘ τϑΐδγθησο ῥ᾽ δι] Ὁ 

δ ἴο 1π6 υἱδίοῃῃ ἴῃ (6 ἢγβι γϑδῦ οὗ Βε βμδΖζασ, γεοογάθα ἱπ οἤδρ. ΥἹῖ. 
ΤῊ ἰδ ἃ ϑυβδεϊοηϊ δηϑγον (0 Βογί μοι δβϊτιηδίοη, (μαὶ αἰ δγεηὶ μ6 1. 
ΒΟῺΒ ΘΓ ἴδ6 δυίμοῦβ οὗ σἤδρ. Υἱῖ. δηὰ νἱῖ. ΤΠῸ ὨΘΟΘΒΘΒΑΓῪ ᾿ΠΙΈΓΘΩΟΘ 
Βοῖο ἰ8, (μαῦ ἰῃ6 βᾶπιθ ἱπάϊνιἀυδ) νν88 (116 566 7 ἴῃ Ὀοΐΐ Ο8568. 

(2) Αῃάὰ 1 8δνν ἰῃ υἱβίοῃ, δηὰ ἰζ νγα8 80, (δαὶ ΨἈ1]61 βανν, 1 νγὰ8 ἴῃ ΒΒ ΌΒΠΔη [ἢ6 

εἰϊδάς!, ψνὶοὶ ἰ8 ἴῃ [86 ῥγονΐηοθ οὐ Ἐ]δτη, γα 1 ΒΑῪ ἴῃ Υἱδίοη ὙΒΠΘῺ 1 νγὰ8 Ὁ [88 

τίνον ὕἱ]αὶ. 

7 «αιο ἐπ υἱξίοπ ἀοϑ)σηαίοδ ἰἢ6 ρσορἢοίϊο δοδβίαδυ ἴῃ τυ ἰς}} ἢ6 88. ΤῊΘ 
»ίαοε οὗ {ἴὸ υἱβίοῃ 18 ἀθϑί ψπδίθα ἴῃ ἵνο αἰ δγεπὶ νναγ8. ΕἸγβί, ᾿ξ 18. βαϊῷ, 
ἴο ὕ6 ἐπ ϑλιδλαη (λε οὐααοῖ οὐ μαΐασε, νν»ἘὨϊο ἢ νγ88 ἃ ρογίίοη οὗ [μ6 οἰ οἵ 
ϑθυ5ηδη, 8η4 ἀουθ1}688 νγὰ8 [6 σογῃ ἔτοπὶ γ᾽ Ὠἰοὰ [Π6 ΟΥ̓ Βργδῆσς. ΓΘ 
(οτιΠοα ρατὶ οὗ [16 οἰΐγ, '. 6. 186 αἴ), ψου]ὰ Ὀ6 οὗ οουγθὸ [Π6 πηοϑὶ 
ΡΓΟΌΑΘΪ6 ρίδοσθ οὗἨ {86 ἰκϊηρ᾿  δῦοάθ. [Ι1ἢὼ 1μ6 Ὀοοκ οἵ Εδβίμοσγ, [6 νοῦ 
ΓΛ ἀσποίθϑ ὈΟᾺ οὐξαάεϊ ἀηὰ οὐΐῳ ; ἰῃ 8: 1ὅ, ἴς μα8. ὈοΪΒ πηθϑαΐϊηρβ ἴῃ [80 
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δϑῖη6 ὕΌΣ86. ΤΉΘΓΟ οΔἢ θ6 ΠῸ Τϑαβοηβοῖο ουδὲ, (ἐμαὶ (δή ΟἿ νδβ (86 
Ἰοδάϊηρ οδρὶϊα] οὗ (86 πον δθαο- Ρεσβίδῃ ἀὐμαδῖγ. 10 ΔΥ οὐ ἴμ6 Τῖνασ 
ΟΒοδδβροδ, δδουὶ ϑόπιο 250 τ }]68 ϑδϑδὶ οὗ ΒδΌν]οα. ---- ἴαπι ἐλε Ῥγουΐπεα 
(8ο (π6 ΗΘΌΣΘΥ συῃ8) δον, (δὶ Ζἴανι, αἱ {86 εἶπιθ οὐ πτίηρ, εἰμ 6 σ 

ἀϊὰ ποὶ τβϑϑῃ ἴμ6 τβοὶς οἵ Ῥογδίδ, (48 μβοναυον ὁ οἴθῃ ἀοεβ), οσ 686 
ἐμαὶ Ῥοσγβίδ 1186} ττᾶϑ ἰβθῃ ΟὨΪΥ ἃ ργουΐηοε οὗ ἴμο Μοάίδη, οΥ οὗ (86 Βα- 
Ὀγϊ]οηΐδη, οπηρῖσοΌ ΝῸ βδι δίδου ουϊάθῃοθ 866ΠπῚ8 ἰο παύθ ὕδοῦ ὕζῸ- 

ἀυςοά, ἐμαὶ ΒΟΥ ]οη, δὲ (8 ρογοά, με] ὰ ἀοπιϊπίοη ΟΥ̓ δὴγ ρασὶ οἵ {86 
Μοάΐδη ἰοστίίοσγ. 5111}, ἔγοια (86 ργοχίπν οὗ ΕἸδπὶ ἰο ΒδΌγϊουία, δενα 
ἔγοτα ἴδια ἴδοὶ (μδὲ {π6 Μοάΐδη Κίηρε μδὰ ἰγεαυθηὶ ἀμ ῆου] 65 τ [86 
ΒδΌγ]οηΐβι οπϑδ, ἰδ ΣΙΔΥ, δἱ ἐμαὶ μογὶοά, πανο Ὀ66ῃ πιδάβδ ἃ (γἱυίατΥ ᾿ΓγοῸ- 

σνίηοο οὗ Βαῦγίοθ. Οὐ δοοουηῖβ οὗ (6 πιΐποῦ ροϊ οδὶ ομδηρεβ, ἴῃ δσι- 
αἰθῃὶ (ποθ, ἱπ ἀἰθγθηί οουπίτίοδ Ὀσγοηὰ πο ΤΊμτίδ, ἀγα 80 ὙΘΓῪ ἱπυροξ- 
ἔθοϊ, [μδ΄ πο Το ΐδηοθ οδη 6 ρἰδοθὰ οὔ 8ῃΥ αγσιμηοηζιρς α εἰϊεηο το 
ουΐ ἔγομι ἃ ἰδοῖς ἰῇ {π686 βουγοθϑ, δραϊηδί ἴΠ6 ροδίϊίου 70υδὲ πιοριοηοά. 
Βυὶ 6 {818 85 1 ΠΔΥ, ἰΐ 18 σογίδιη (μδὶ ἴῃ Πδηΐ 6 1 8 ηθ Ῥεογεὶδ τγδ8 ποῖ 
ἱπάορϑηάθηϊ, υη11}1] πϑαγ [86 οἷοβα οὗ [ιἰβ 1ἴ8, δῃὰ {παὶ 1 ἰλ τγὰ8 ποῖ ὑπάθὲ 
[πο δυρογυϊβίοη οὗ Βαθυοη, ἰΐ τν88 αἱ ἰοδϑὲ ἃ ργουΐποο οΥ εάξα. --- 7 ιοσαα 
ὃν ἰδὲ τίυον ὕὐαί, σῖνεβ ἴ86 φρεοίο ἸοςΔἢ ΠΥ, ΤῸΓ ραγροβαϑ δρραγεηῖΐ ἰῇ 18 6 
δ640υ01. ΤὍΤθο 016 οἶδυδθ ἰ8 ΡῈ ΓΆ116] ἴἰοὸ ἴπ6 ρσγθοθαϊης ομ6, δῃὰ αἰδοσα 

ΟὨΪΥ ἴῃ πιαρκίηρ [86 ἸΟΟΔΙΠῪ ἢ ΠΙΟΓΟ τηϊηυΐοη688β.Ὀ ΒοῖΒ Ρ]ηγ (Ηἰδε. 
Ναι. ΥἹ. 81), δηὰ Αὐτίδη (ἔχρ. ΑἸεχ. Υ11. 7), τῦδκο πλοηβοη οἵ [8 

τεῖνον δύμίασις αἱ ϑυδα ΟΥ Θθυβμδη; ὃυϊ Ἡοτοάοίιβ δηὰ ϑίγαῦο ΔΡΡΘδΣ 
ἴο 681} {πΠ6 ββ116 γίνου δοαδρέβ. ὙΠ6 οοπίυδίου οὗὁὨ παῖηθα διῃηοηβ ἴδ 
Οτοεκ δηὰ 1,διΐη νγιϊοσβ, τ ]τἢ σοϑρθοὶ ἴοὸ ἴΠ6 Εϊδαὶ, ἰβ ποὺ θαυ Ὺ 
στοαὶ δηὰ αὐ ρεοσρ οχίης. ΕῸΣ δχδηιρὶο; (ἰδδίδϑ ρῃϊ8β Νηθυε ἢ οἷ 

[6 ιμργαίες ; ῬΊΪΠΥ, οὐ 1Π6 τορεδί οὗ (86 ΤΙρτίβ; π6 ϑ'γγίδο ΥὙ Ὄγβίοει 
Ῥυΐβ ΕἸΡ Ραΐθβ ἴον 7 ἐσγίδ, ἰΏ Ώδη. 10: 4; δὰ 1, υοΐδη ρμίδοοθβ ϑαϊευοῖθ, 
οα 16 δϊμρἠναίοε, (68 ὅγγι. ξ 18). Επουρῃ ἴογ οὖσ ρυγροβθ, ἔπδὶ ὕ]δὲ 
Ἧ88 δἱ Ἰδδβί ὁῃ6 οὗ [86 παπιθβ Ὁγ ὙΒοΒ [86 σῖνοῦ 1μδἱ ἥοτεϑ ἀσουπὰ ὅ58- 

ϑῆδη ψ88 ΚΠΟΨΏ. ---- Βυΐ ΜῈ σμοὶ α ἰοοσαϊίῳ ξΞ Βοοδυδα (δ ρσορ )εῖ 5 
Ῥγδβθηὶ υἱβίοῃ θα ΣῈ [μῃ6 Μοάο- Ῥουβίδη θρίγο, απὰ ϑμυβηδη τὰ 
ἴο Ὀὸ 118 οαρίία]. Απά ΝἘΥ οὐ (δε τύνεν᾽ δαπξ 3 Νοῖ Ὀδοδυδο ἰμ6 6 ΗἭ7ἔἀ 
ὍογῸ Ἡοηὶ ἴο θυ} ἃ φγαψογ-ἤοιιδο ἴῃ δυσῇ ρῥΐδοθα, Αοίβ 106: 18; ποῦ ὑθ6- 
οϑυ86 ΕΖοκίοὶ μὰ νἱϑίοῃβ οὐ {π6 ΟΠΆΌΟΓΑΒ, 1: 1, 8. 8: 18, 28 41. (κῃ 8.) ς 
ὯΟΓ Ὀθοδυ86 οὗ [86 8οϊ 46 οὗἨ 1[Π6 ρίαοθ (δίδυτγ.) ; Ὀὰϊ ΒΡ Υ, 85 1 υὴ- 
«ἀετοίδηὰ 1, θοσαυθο [86 ο8 5116 (ΓἸ}) βίοοά οὔ ἴμ6 Ῥβηκβ οὗ (μ6 σίνεσ. 
Τμο πηοηϊίοῦ οὗ ἴμ6 γῖνον, ποσσανοσ, τγου]Ἱὰ 81}}} 06 ἴῃ ἃ πηδδϑυγο βυρεσγῆυ- 

οὔ8, ΘΟ ποῖ [818 ΤΩ ΠΟ ἃ ΡΓΟΡΑΓΒΙΪΟΙ [ῸΓ ᾿ μδὶ 18 βδ! ἃ ἴῃ νυ. 16. 
ΑΒ ἴο 8}} (86 αἰ ἤου 168 ἐπαὶ πᾶν Ὀθθη Γαὶβθα, ὈῪ δβϑϑογιίηρ (μαι δὺ- 

ΒΏδη αἸὰ ποῖ Ὀεϊοηρ ἰο Βαῦγίοιυ, ἰη απο} 8 ἐἰπη6, δηὰ (πᾶὶ 6 οου]ὰ ποὶ 

ΡΣ 
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86 {δογὸ οὐ ἔδο Κίηρ᾽ 5 Ὀυδίποδ8 (νυ. 27), δηὰ ἴθ {Πκ6, ἱξ ουἹὰ 86 686 ἴο 
ΣΟΡΙΥ, (δὲ [86 ἢγβὶ σδηηοὶ Ὁ6 ῥγονθά, δηὰ μὲ 116 βϑοοῃὰ ργϑϑθηΐθ ῃ0 
ΣΕ8] αἰ ἤου! γ. Ὑμα Βαδγίοπίδη Κίης ταῖν βυσοὶγ ἤν βοίηβ Ὀυδβίῃ 688 
8 [Π6 ῥτγονίηοθ οἵ ΕἾδπ), ΔΙ Πουρὶ ᾿ἰ ἀϊ4ὰ τοὶ Ὀοϊοης ἴο ιἷ8 ἀοιμαδίῃ ; 

δια Πα τηὶραϊ μᾶνα δοηΐ Ὠβϑηΐοδὶ ἰοὸ ἀο ἱ. Βυΐ ἯΘ αν ἃ σοϑαϊου ΔΏΒΟΥ, 

ΥἱΣζ. {πὶ ᾿δπίοὶ 18 οα 80 [Π|ὶ πιογοίῳ ἐπ υἱδίοη, ποὶ ρὨγβίσα!γ. 80 
ῬΡΏΔΓΘΟΝ γ88 οὐ ἴδ Ὀ8ΔΏΚΒ οὗ (π6 ΝΘ, Οοη. 41:1; ΕΖοκΙοὶ (δὲ [86 τῖνοσ 

ΟΒοῦασ) νγ88 ἰῃ Ψογυβαϊθ, 8: 8, αῃὰ ἰῃ [Π6 ἰαπάὰ οἵ Ιβγϑεὶ, 40: 2. 80 
Φομη (8116 δἱ ῬΡαίπ08) γγ88 ἰδίῃ ἴο ἴ86 ὙΠ] άθσποββ, βου. 17: 8, ΘΟΠΏΡ. 
21:10. ΤῊΐ8 86 0168 4}1 ἀ ΒἸου] 168 αἱ οηςθ, δη ἃ σοσρδσίηρ Υγ8. 2: 27, ὁπ 6 
8 566 0 ΤΌΟΙ ἴο ἀουδὶ ἴ86 ΘΟΥΤΘΟίΠ688 οὗὨ (18 ΥἹΟΎΣ. 

(35) Αῃὰὶ ᾿δοὰ Ρ ΤῊΙῪ ογε8, δηὰ Ἰοοκοὰ, δηὰ 1ο] δ τδῖῃ βιδηδἷπρ Ὀεΐοτα ἴ[Π6 τῖνον, 
δηὰ ἢς δὲ ἵπὸ ποῖῃβ, δηὰ τἢ6 ἴὐὑὸ ΠΟΓΏΒ πότ ;ἱρ, Ὀὰὺ οη6 ψεϑ πίχδον ἰδδη 189 

οἶδεν, δηὰ 6 δία οσ ΟἿ δργϑῃρ ἘΡ Ιδϑι. 

ἴθ, Καὶ. Ἱπιρογῆ οὔ δ). --- ἘΞΊΝ ΤΙ, τι τί. τοξοστίηρ ἴο [86 881|6 
ὑογὰ ἴῃ υ. 2. --- ὉΠ), 8 ἀυ4] Ἡ ΒΊΟΝ πλυδί Θοπ.6 ἔγοιι 1 ᾿ἰπβίθδὰ οὗ {86 
508] Ὁ. -- τ οι, 1 ἐλ δοοοπαῖ, ν᾿] Ο ἢ οὗὨἨἁ δουγβα ΒῈΓΘ τηθδη8 ἐλε οἰδότν. 

-- ἰὸν, Ῥασὶ. Ῥγοᾶ. ἔδηλ. ἀδηοίίησ οοπέϊπιφα δοϊίοη, 80 {μαϊ, ἀυτίηρ 186 

ν]δίοη, [ἢ 6 ριορ οὺ βανν ἴΠ6 ᾿αδὺ ἤοσῃ 1 8ῃ ἱπογεδδίηρ βίδίθ ; οοῃρ. 7: 20. 

1ὴ 8: 20, [Π6 ἱπίογργοίθν ἀθοίαγαϑ ἴμπαὶ (06 γαπὶ ϑυταῦο}1Ζ68 ἐλ ἀΐποε οἵ 
ἐλε Μίοάες απά εγείαπθ. ΤὮῺΘ ᾿ΆΡΟΓΥ, ἴμθη, το ἰδ ΠΟΓΘ ϑαιρὶογοά, ἡ 
ΘΟΥΓΟΒΡΟΠ 8 ὙΟΤῪ ΘΧΘΟΙΪΥ σ] ἢ} ἰδίογὶςδὶ ἴμοί8. ὙΠ ἔπσο ΒΟΙΏΒ δ Μ6- 
ἀἷδ δηὰ Ῥογβῖα. ὍΤῇῃο γβί οὔ (686, ΜΙ οάϊα, νγ88 δὴ ἱπάδροηδθηΐ Κἰηράύοαι 
Ἰοὴρ Ὀείοσβ Ῥαεγβίϑ νγ88 δυσί ϊησς δα ἃ ρτονίηςθ. Βυΐ οὐδ δῇδασ Ογγὺὸ 
ΠΒΠ16 ἴο [Π6 ἰῃγοηθ, Ῥαοσϑὶδ γ8ἃ8 ἴπῸ ἰδααΐπο Κἰηρσάομμ. ὅο [86 ΒΙρἢΟΡ 
ΒοΟΣΏ σΔ616 ὉΡ 88. 

(4})1 βδνν (δο γτδὺϊ {πταβίϊηρ τγοβιναγὰ, δηὰ ποσίϊινγαγάὰ, δὰ δου πτγαγὰ, δη ἃ ὩΟΠ6 

οὗ τδὲ δ6458[5 δίοοά Ὀεΐοτο ἱἰϊ, ποῦ ἀἰὰ δὴν ἀοϊῖνοσ οἱ οἵ ἰδ δηὰ, δὰ δε ἀϊὰ δεοοογὰ- 
ἰὴ ρ; ἴο δὶ ρ᾽εδϑῦτο, δῃ ἃ θθσδῖηθ Ὠδυργ. 

ΓΙΌ, ἐο ἰτιιεί αἱ, ἰο εἰγίξε εὐὐιλ υἱοίεπσο, ἴὰ αἶσαν Ἰαησυδρο ἐο δειέέ, ἴῃ, 

1διΐῃ αγίσίαγο. ΤὨΐθ Θμαγβοίοσίζθβ (μΠ6 ἱπηροίυουϑ 88880}18 οὗ γτυϑ δηὰ 
ατῖυδ ου ἰὈγοΐ χη οουπίτὶθ8. ---- Ἡεείισαγά, νἷ2. ΒΔΌΥ]οΙΐΑ, ΜΠ οϑοροίδεηϊδ, 

Βγτίβ, Αδία Μίπου; πονίῤισαταά, Οοἰοδίθ, θοτίδ, Αὐπλθηΐα, μ9 Οδδρίδῃ 
Τορίουδ ; δομέλισατά, Ῥαϊοβίίηο, Εσγρὶ, Τυγθὶα, ἘΚΙορίδ, εἰς. ἰαείιοαγὰ 

15 ποὶ πιρῃϊοπαά, ἴοσ [6 Ῥογβίδηβ τοδὰθ 0 φοῃδβί ΘΓ  Ὁ]6 ΘοηαΌοδῖ8 {Π6ΓῸ 

ΠῚ] Γϑαγί δ᾽ πα, δὰ {θη ποὶ οὗ ἃ ρΡοσιηβπθηΐ παίυγοΌ Αὔἶἔοσ ἴ86 Ῥασί. 

ΓΙῸ (8ῃ6 ποῦ δραδέ 18. ἱπηρ] 1ο, ἃ8 (η9 ποχὶ οἴδυβθ ΒΕΟΥΜ. ---- ΤΣ ἰδ 8 
δγηβυοὶ οὗ ἀπσαάοηι. ---- ὑτΌ ΣᾺ ἂρ, οοια πο εἰακά ὠρ, ἱ. 6. οομ]ὰ ποὶ ταδί π- 
ἰδίῃ δὴ ογοοῖ δῃὰ ἤστω ροδἰτίου, οὐ (1 οἴδιοσ πογὰδ8) (86 Ὺ γϑσς ρὑγοϑίσαιϑα. 

20 
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-- ΛΟ, πὸ ὕγονα λὲς λαηα, 1. 6. ἴγοτα δἰ ρόνσθν ; οοπείγμοθο αὐ ξεπειξα. 
-- Ῥπλ, ΗἸΡΒ. ταν πὴ πβοῦξ ΔῊ Αοο. αἴον 1ἰ, ἱ. 6. ΗΊΡΒ. βϑϑοϊυίθβ. 1Τὴ 
ΒΌΘΝ ἃ 6886, (8 γϑΥὉ ΤΘΘῊΒ : δολανεαά λαισλι ἐν, αοἰδα ργομάΐν, δ66 1 πα. 
1: 9. Ζερῆ. 2:8. ἘΕἸυβῃθα τῖϊἢ βυοοθϑδ, γγ6 ΠΟῪ ἴγοιῃ 4}} αυδγίοτο ἰξ 
(6 Ῥογβίδη Κίηρβ αβδβυτηθὰ ἃ ὨΔΌΡὮΪΥ ρῥοβίοη. 8.0. Οὔοόοοδυβ, ([ἰπ Ἡετοά. 
1. 89): Πέρσαι... ὑβρισταί: ἀπὰ 80 ΑΔΒΟΙΥ 5 (Ρογβ. ν. 795), ὑπέρ- 
κομποι ἄγαν. 

(δ) Απάὰ 1 ναβ οοῃβίἀογίηζ, δηὰ ἰἴο 1 ἃ ἢδ-γοδὶ σδπια ἴγοτῃ ἴ[06 νιεδὶ, ΟἙ (ὃς ἔδλοβ οὗ 

ΔΙ! τὴο οϑτῖι, απὰ ἢ6 τὈουο με ποὺ ἴΠ6 ἔλοθ οὗ [86 στουπᾶ ; δῃὰ 895 ἴὸ ἴδ χοδῖ͵ ἃ οοῖι- 
δρίουουϑβ Ὠογῃ ὙΜ85 ΘΙ Ὼ ἢ18 ΘΥ68. 

Ἰ 3 ἼΔΟΙΣ ἀδηοίαδ νΘΓῪ ὈΓΟΙΩΪΏΘΉΓΥ {Π6 οοπέϊπειρα δοίΐοη οὗ ἃ τοῆθοῖ- 

ἴπρ παἱβά. ---τ ΩΣ, 1 ἐλο ἔδαρεν, Ἰ. 6. λίγοι. --- ὈσΣτι, ἔσότη ΤΣ.) ἩΒΊΟΒ 

ἀοδίρηαίεβ {6 βεθῆυβ σαργα. Ἶμο δἀάμίοη οὗ (8 ποσὰ ἰο ὙὮΣ,, βθεσωϑ 
ἴο ἱπαϊςσαία ὑπαὶ (018 Ἰδί [6 ψογὰ οἵ 1186} τῶ8 ποῖ ἀοβηΐϊΐθ που ἴοσ (Ὁ 
Ρύτροβο οὗ πὸ τυσὶϊοσ. ---- (ἄπιε οὐεν οὐ προρ αἴ (λα εατίλ, αινὰ ἰομοδοαῖ 
ποί τί δῦ ασδ, ΘΟΏΥΘΥΒ ἃ ὙΘΙῪ Υἱν]α ἡ ργ βδῖοι οὗ [86 ΣΡ αἰ Ὑ δαὰ ἱττα- 
βἰδι! 016 ἔογοο οὗ ΑἸθχδπά θυ ἈΣΙΩΥ ἰῃ 118 τωϑσοαβ δηὰ Ὀβίοβ. 80 ἴῃ 1 
Μδος. 1: ὃ: διῆλθεν ἕως ἄκρων τῆς γῆς. ὙΠῸ ἢγβὶ οχργαβϑδίοβ ἴῃ ΟἿΣ 
(οχὶ ἀδηοίθβ ἴ86 οχίθηϊ οἵ (π6 οοῃαυσβίδ ; (88 ἰΔϑί, (ἢ ταρὶ ἀν τ τ οἢ 
16} 6 γ δοιίονοα. 1η 7: 0, (ῃ6 ῥϑηΐΠῈΓ 888 ΚΜ τοΐίπσε; ΜὮΙΟΒ οοἢ- 

᾿ ΨΟΥΒ {86 |Κ6 ἰάεβ. ὙΊγρ (11. 800 864.) Ργδϑεπίδ δῇ Ὄχραπαδὰ δαξ 

Ὀοδυ τ] ἴπαχο οὐ ΟἰδσΩ}]}]α, 88 βεἰσηπλΐηρ ονὸσ (6 86]48, δηὰ ἴπδ οΥοΣ 
ἐπ 6 οσοβδῃ σἱδουΐ ρσίην ὨΘΓ δεῖ; Ὀαΐ ἰΐ Ιδοκϑ (86 ΘΏΕΓΟΥ οὗ (δα εἶδυδα 
Ὀθίογϑ 8. --- ΤῊΤῚ 1Δ, ᾿ξ σογπῖ αἀξρεοίίια, α λοτη, Ὁ υἱεὶ υϊξίῃ οὐ σοπερὲ- 
ον (δῖ νϑηΐα ἢ). ὙΠ6 ΤυΘἈΠΙΏΣ, 566 1Ὼ8 ἴ0 ὃ6, (δἰ ἔγοπι 118 τηϑρηὶίυαα 1ς 
ὙΓ5.38 ὈΔΓΓΟΟΪΑΓΙΥ σοηϑρίουουβδ. ὙΒΕοΔοίϊοη, ὙΘΙΥ͂ ΘΧΘΟΙΪΥ : κέρας ϑεωρε- 

τόν. Τα ροϊπιίησ οὗ 6 Ὑ εἰΐα, Ὅλη (ἔγοια . 2), δΔηά (Π6 τοπάοσγίηρ ὉΥ͂ 

“λαγ»-ροϊηίεοα λοτΉ, ἰΒ Ἱησοῃίουδ, θα ὉΠΠΘΟΟΒΒΆΓΥ, ἀπά ἱπάδορα 1688 δ ρη - 
οδηὶ [μη [6 ἴογπι αῦουθ. Τμθ πογὰ λογπ ἰβ δι ρὶογθὰ ἃ8 [86 δι Ὁ] 6 πὶ 
οἵ »οισον. ἔδυ. ὅ: 6. 18:1. ΖεοΒ. 1: 18, 19, α]. ; οὗ ξἰπσαάοπιδ 88 Ῥδῃ. 8: 
8, ὃ; δηὰ αἰϑὸ οὗ ζύίησε, 7: 20, 34, Ἰη [86 ἰοχὶ θεΐοτο 8, (86 οὔθ ποία- 

δὲο λον ΒΥτο 1566 ἰδ ομθ οὐ 809 ἀοπιϊηίοα οὗ Αἰοχδηάεσς ἰῇ ἃ τϑεῪ 
ἜΣΡΓΟΔΕΙΥΘ ὙΓΑΥ͂. ---- Βε(ΦΦΕΉ δὲδ οψεθ ΟΥΪΔΘΏΓΥ ἰδ ἱπίθυἀοα ἰο ἀεδίρτιδίθ 
ἯΔ ῬΘΟΌΪ ΔΓ ΘΠΒΟΥΪΏΡ, ῬΟΥ͂ΤΟΓ, ἰπ ἐπγοδίϊηρ αἱ ἰμοθὸ ὙἘῸ ορροδοὰ ἱΐ, (86 
Ῥοδίοη σοπάθσηρ ἰξ ἐοστ 60 ]6. 

. (Φ) Απὰ .Φ οσἄπιθ (0 ἴδ:9 τϑῖω Ὑμϊοι Βδὰ ὑνο πόση, πἩὨοδ 1 μδῇ δϑε ίδιο σιξ μ6- 
ἔοτο ἴπς σχῖνον, δῃὰ σϑῃ ἴὸ πἷπι ἰῃ ἢ 8 βίτοης ἱπαϊρηδίύοη. 

ΒΓ 5592, [δ φιαδίεν ΟΣ Ῥοξϑοεθον 9. ἔι00 ἀογῊ 3, Β68 ὮΣᾺ ἢ 16χ. ΤῈ6 

Ἰζοσδλῃ διὰ (6 Οχθηίδὶβ σϑηθσα γ αἷνο ἰο Αἰαχδηᾶσσ, ἐν 4116 ἐδοθ- 

σ᾿ 
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λον δά, ἴὰ ογδν ἰο ᾿πάϊοδίθ μἰ8 ροῖγοῦ δηὰ Ὑθῃθλθῃοθ. ---- 1716 γαῊ ἰ0 ἤτοι, 

ἐπα οβίθβ (06 γνϑίοοὶυ οὐἨ ἢ18 τῃουθι)θῃῖδ. -- 15. ἐδλ6 ἐπαϊσπαίίοη οΥ ἠὲ 
Ῥοιοεν (Ἰ11.) πλθδῃ8 τοίίλ δίγοης οὐ τολεηιεηί ἐπιρείμοεσίίῳ οΥ αγάογ. "ΤΊ 18 
186 (ὐεη. οἵ φυδὶῖιγ. 

(7) Αηὰῖ βαν ἢἶπὶ 85 6 ἀρρτολο ἃ ποϑῦ ἴῃ6 ταπὶ, πὰ ἢ6 Ῥαοδπηθ οηγαρσοὰ δὲ 
ιῖπι, δηὰ δα 5δπιοῖδ {Π6 γαπὶ, δὰ Ὀγαΐίκα ἴῃ ρίοοοβ ἢ ἴνὺ ΒΟΙΠὀ: δηὰ ἤογα 88 ΠΟ 
εἰσεηρῖ ἴῃ τς ΓΔΏ) ἰ0 βιδηὰ ὑσίογο πέτ, ἴον 86 οδϑὶ ἢΐπ ἀνῇ ἴὸ ἴδ 6 φαγί δηά τσοὰθ 
ὮΡΟΒ ἐἰπὶ, διὰ ἰΠεγο γδδ ὨΟΏΘ ἴ0 δῇοτα ἀοἰΐνεταπος ἴο τΠ6 τῶι οἱ οὗ Πἰδ ᾿Δηά, 

5.35, Η!ρῆἢ. Ῥαγί. οἵ 935, 1. απ αρρτοαολεν, οὐ (ἾΚ6 ἃ Ογεοὶς ραγίῖοὶ- 

Ὀἷς τ ῖτἢ 118 ἀπ ρηἰ βοδιοἢ8) ας οΥ τσλόη αρρτοαολήπρ, ---- ὙὙΦΎΘΌΤΙ,, ΗΠ Ὡ- 
ρδῖρεὶ οὐ ὙΠ, ἰδ ἸὨ Γδηβινο, ἀπὰ 80 ἷΐ 18 [Ὁ] ονυσεὰ ὈΥ δὲ ἴἰο ἱπάϊοδίθ {8μ6 
ἀϊτατιΐοι οὐ 186 ΓΆΖΟ. -- 5), ρετί. Αρος. οὗὨἁ 59, πη. Ηἰρὰ., [6 ΚΑΙ 

ἔογπι ποὶ θεΐπς ἱπ τ86. --- ΓΊΧΣΣ , ὙΠ τις ἰοοαΐ, 8 88. 2. α. --- ὅν, 5. Ρ. 
190, 6; ᾿ξ ΤΏΔΥ δ6 ἰῃ ἴδα Αος. ρονοστιθα ὉΥ (6 Ῥαγί. θοΐογθ ἱΐ, οὐ ψ6 
ΤΩΔΥ͂ ΤΩΔΚΕ ἰξ ἢ)αῖ. ὉΥ ΓΑ δ ρ ἃ8 ΔΌΟΥΘ. 

(8) Απὰ ἐδ Βο-ζοδὲ νψαχεὰ Ἴχοοβάϊῃου στοαὶ, δὰ σβοη ἢ6 Ὀδοδπὶς ρμουγοΥη], (ἢ Φ 
ἔτεδι ἴοστὶ Μ͵ὼ8 Ὀτόκοῦ, δηὰ ἰθθγα βργϑης ᾧρ {ππ Δρροδσϑῆςο οὗ ἴουγ ἰῃ 18 γόόσα, ἴο- 
πδὰ τῆς ἴον πη 8 οὗἨὨ Ὠεδυθῇ. 

ΑἸεχδαπάθυ, δἱ (86 ΥϑΌῪ δοὶμμὺ οἵ εἷϑ ρόνεσ, ἀϊθὰ βυάάεηϊγ αἱ Βδῦγ- 
ἰοη, Β. Ο. 828. -- ϑργαησ ερ ἐδε ἀρρεαγαποο οὔ ὕουτ, ἱ. 6. οὔ οὰν Βογηβ, [86 
Βγταδο] οὗ ἔους Κίηρσάοτιθ. Βυὶΐ (μΐθ οοῃβίγυοίίοη 18 βοτηδνν αὶ ἀουδιξαὶ, 
ἴὉΓ ΤΑΙΤΤῚ ΤΩΔΥῪ ΘΓ πηθδῃ, 88 Ὀαίοτο, αδρεοίαδίΐε, '. 6. ϑοτηοἰίηρ ῥσοϊαϊηθηΐ 
δὰ νἱδῦϊθ. 1 ρο, ἰβθη τῦδ Βῃου]ὰ 06 τρθηί ΠΥ βυρρ θὰ Ὀείογθ 1ΐ, 88 
τ. ὅ ̓ Ἰϑδοθθβ υ8. 801,6 η 9. ων ἰαγσε λογτιδ. 1281}}} αν ἀουῦίδ, ΒΘ ΠΣ 
ὈΒΥΓῚ ΠΟΓΘ 18 Ὡοΐ ἴο ὉΘ ἰδίκθη δανθυθὶα}}γ, 88 τηαγκίηρ (86 ἀἰδἐϊποίποβ οὗ 
(80 ΔρΡρεδύδῃοθ "- οἰδίδίῃ, ραϊραδίῳ ; οΥὁ ῬΟΒΒΙΟΙΥ ᾿ΐ ΠΥ ΠΙΆΓΚ ΒΙΠΩΡΙΥ 186 
ἀρροαταλος ἴῃ (ἢ 66η80 οὗ ἀαρρατεπίΐν, δθεγεϊησίψν. αὶ οὗ (μἰ8 ἰαδὲ τηεδη- 
ἰῶσ, 1 σδηποὶ πὰ ρδγα] 66 αἰθον μοῦ ; γοῖ ἱΐ 8 δ8ὸ ουὐάθηι νυ πὶ ἷπ [86 
Θθδρδ98 οὔ [56 πνογὰ, ἰμαὶ (ΠΟῪ το ποῖ τηυοῦ προᾶάθα, Αδ ίο λύδίογίοαὶ 
ει, ιἰμ6 (ἀτεοίδη δρὶγθ νν898 δἱ ταί ποιηΐηδ}γ Ἰε ἴοὸ ΑἸοχδαπάοιβ δοῦ, 
θαι ἴῃ ΤΑΙ Ὡονοῦ οδῖλθ (0 ἢἷπι. ΤὨΘ τὰ Πάγγ οἰϊοἢαἰῃβ οὗὁἨ {86 αἰ δδΣ- 
θΒὲ σουηίγίοβ ϑυδάυεα ὈΥ ΑἸοχαπάσσ, ἰουριν σοπί 0 8}}} τὶ οϑοῖι οἰ Βοῦ ; 

διὰ ἰΐ ΔΒ 6086 ὑΥΤΘΏΪΥ ΥΕΔΓΒ αἴογ (6 ἀδδαῖ οἵ ΑἸοχδπάον, Ὀοίογο (86 
ἔδιδουβ αἰ νἱδίοῃ ἱπίο ζὍ:" πῃηομδτο ἶθ5 σδίηθ ἴο ὃ6 ὩΣ γ τδὰς πὰ εβίδΌ- 
Ἰδμβοὰ, Βαὶ οἵ (᾿686 βυδογάϊπαίθ ονϑηΐβ, ἰΐ 18 ποί ἰο ἴ86 τυ οτ᾽Β ρυγροϑο 
ἴο (86 ΔΩΥ͂ ΡΑγ ΘΑ ποίϊοθ. ΟἾδρ. 11: 4 βῆιονυβ, αυΐϊα ῥ᾽ αίηϊυ, (μδὶ ἃ 
σοΙρ]οείθ ἐδὰ οὗ ΑἸεχαπαάθγΒ ἀοτηϊηίοη, 88 δυο, ψγ88 πιδὰθ ὈΥ δΐβ ἀθϑίἢ. 

ῬΟΓΡΌΥΤΥ πδπιοῦ (Π6 ἴον Κίἰπράομῃβ, ἰῃ ἃ ρΈΠΟΡΙΪΟ ΑΥ, Μαοδάοπ)β, ϑγτῖδ, 
Ἀείδ, Εγρί. Βυὶΐ [8666 Ὠδίηθδ τωυβὶ ποὶ δ6 δίγιου ἰδῆ. ὙΤΏΘΥ 8ΓΘ 
80 Ὠϑαιοα ΌΥ Εὶπι, ΠΟΤΕ ΟἹ [16 ῥτϊηςοῖρ] 6 (μαι α ροίῥοτὶ ποηιθη ἢ. 
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(9) Απὰ ἴτοπι οῃὸ οὔ ἴβεπι βργδηρ' ὕρ ἃ {{π||6 ποῖτι, δηὰ 'ξ νγαχεὰ ρτεδὶ δϑαπδηι}γῦ 
ἰοναγὰ 1Π6 δου, δηὰ ἰοναγὰ [πΠ6 οδδὶ, δηά ἰοσϑγὰ [86 σοοάϊγ Ἰδπά. 

ὉΣΤΩ οὐ ἐλέη, τᾶ56.,) Ὑ8116 λόγτιδ, ΤΟΣ, ἰ8 ἴδια. Βαΐ {πΠ6 σοποοσὰ ἢ6ῦθ 
8 αὐ δεηδιπι, ἔτισε Ὀοὶηρ ΒΥ θο  ζεὰ ὈΥ (6 ΒΟΓΏ8. ΤῊΘ 88π|6 οὗἁ δι [86 
Τ,Ά80. ψοΙῦ, ὃ 148. 2. --- ΣΚΌ, [{π| οΥΓ δηπαϊζηοδε, (6 ἔδια. δα]. θεϊηρ' υδοὰ 
88 8 δυβίι δοὲ πουη, καὶ 10ὅ. 8. ὁ. ΤῊΪΒ πιδαπίηρ 18 πη816 οἰθαν ὉῪ ΓΥΣῚ 

ἴῃ 7: 8. Τλο τηρδηΐηρ πιοτὸ ἰδαη δηιαϊὶ, ἱ. 6. ΙἸατρα, τωδάβ ὈΥ ἱακίῃρ (6 Ὁ 
ἴὰ 8 σοπιραταξίυε Β6ΏΒ6, Β66Π1|8 ἰ0 Βα α Π0 σοοῦ ἐουηάδίϊοη ογθ. [ηἀοοὰ 

1ὴ6 ποχὶ οἶδυδ6 γοίυθϑ (818; ἴοσ, ἔγοτχ 8ἃ βδίδίβ οὗ δι28]]η 688, (86 δοζῃ 

ισαχϑά ἐχοοοαϊπρίῳ στεαί. ---- ΤᾺ 18. δεά δανθγθ δ}! γ. --- 7ἦ6 δοιμέΐ, ταθϑπβ 
Ἐμγρὶ, ἱπίο ννῃῖο ἢ Απεοομυβ ἘΡΙΡἤδμ6Β ταδάθ ἔθου στρ ΑΓ ἱπου ει ο8, 
ἴὉΓ [Π6 πχοϑὺ ραγὶ 8: ΟΕ ΒΘ ]}Υ. --- 7οισαταὰ ἰἦα ΤΕ αεῖ, νἱΖ. Ῥετεῖα οὐ Εγ- 
τηϑίβ, μυ δἰ ὑΠ6 ν Απιϊοοδυβ 846 ἃ ργθάδίοΥΥ Ἔχουγβίοη, θαϊ αἱ ἰδβὲ ταδὶ στὰ 

ἃ Ταρυΐβ6 {μ6γο, θη ΤΟΌΌΙΩρ ἃ ἰθημ]6; δηα δοοῦ δῇοσ (μ18 ἢ ἀϊοά; 
οοΏρΡ. 11: 41----44. --- "3 5, 11τ. ἐδ σίοτῳ, ἐλθ ογπαπιθηέ τας 3 ΓΙ γδὲ ἴῃ 11: 
41,1. 6. ἐλ ἰαπά οΥ φίοτψ, οὐ ἐδ6 σίογίοιι απ, Δὰ ΠΟΠΟΓΑΓΥ παῖμο οὗ Ῥδ]68- 
ἔπ. [ἢ 1Π6 ταϊπὰ οὗ ἃ Ηθῦτγαν, [818 Ἀρρα]]διΐοη τγα8 ἔγαυρδιν τ ἢ πλοδη- 
ἴηρ ; ἰαὶ 186 τοδάδσ σοραγο ΕΖεκ. 20: 6,1ὅ. 76γ. 8:19. ΤΠῈ ἔεαυοπὶ 

Ἰπουγϑίομβ οὐὁἩ Απίϊοομυβ ἰηίο Ῥδ]δβίϊηθ, ἀγα οὗ οουσβα ψὸ] Κηον ἴ0 8]]} 

ὙῸ αν ΔΥ Κηον]εᾶρα οἵἁ δησίθηϊ Ὠἰδίοσγ. 

(10) Απὰ ἰϊ πιαρηϊβοὰ [56] Ὀνθη ἰο ἴῃ6 δοϑί οὗἨ παᾶνοῃ, δηὰ ἰΐ οδδὶ ἄονῃ ἰο [86 
δατιἢ 8οη16 οὗ ἴῃ 6 Ποβῖ δηὰ οὗἉ [ἢ δίδγϑ, δῃὰ γι θὰ ὕροη τβοιη. 

ἪΣ» ἕο, μίο, μια αὐ, βιίτοΙρ ον (μη διὲ. ΤῊ οἰθνδίίοη ἰδ, ἰῃ 1818 ὙΔΥ; 

τηδὰθ θύθῇ τοοσα ἰἤδη βιρευ]αινθ. Βυΐ ᾿]ιδί 18 λοϑί οΥ λεαυεη 3 ἘἸΥΘ61γ- 

«ΐπρ ἀδρθηάβ οῃ 8 γἱαὶ νον οὗ [ῃ18 ψογὰ, 88 ἴο 186 οχοβοβϑὶβ ἴθτο. 1 

αν δχϑιηϊηθα 411 [86 οββεβ ἴῃ τ βἰοἢ [Π6 ββογθὰ ὙΥ  ἾΏρΡΘ ΘΙΏΡΙΟΥ ὩΣ; 

Ὀο δἰηρ. δηά ρίυταὶ. ὙΠ ΠΟΥ͂ ΔΓΘ6 Θδβῖ]γ τεἀυοοά ἰο οσάοσ. 1σδὴκ ἢγϑιὶ (}6 
βεηοτῖο ἰάθδ, ἴῃ 186 ψϑσῦα] βίθῃ, οὔ σοΐπο 7ογί ἐπ α σοπιραπῳ οὐ δαπά. 

ἀϊοποθ [86 υϑ04] τηοϑηΐηρ οὗὁἨ [86 που διξι 3, λοδί, αστῖψ, δῃα 80 τσα»γαγα, 

ὅτορ. λατά δογυΐοο, ἰγομδίΩ. ἼΠ6 στθδὶ τη888 οὗ Ἔχδηιρίεβ 18 οὔ {18 Ὠδίυγα. 
Βαϊ ἰμϑγο αγὸ οβεβῃοοίβ ἴγοῃχ (818 ϑίθ:᾽:ἡα. ΤῈ ροηθγίο ἰάθα οὗ δαπά οἵ 

σοπιραΉΝ, Β᾽ΤΩΡΙΥ, ΓΙΔΥ Ὀ6 Τουπὰ ᾿ηῃ 5. 68:12 (11). ὙΠ ἰ8 ἀρρ]οᾷ οἥξα 
ἴο {πΠ6 πιι!Πὰἀ6 οὗἁὨ δίδγβ, 1. 6. ἀοδέ οΥΓ ἀδαυδπ ; 866 1ωοχ. ἴῃ ἃ ἔδιν οΆ868, 
δἷδο, νυ θτα [86 βίηρ. 18 διπρ]ογαά, ἰο μ6 ἀπφεῖε, 6. ᾳ. 1 Καὶ. 22:19. 2 ΟὨτγου. 
18:18. 186. 24:21; δαὶ τῖτ [6 Ρ]αΓ.) 6. 5. ὑἱδλουαῇ ο λοείς, οὐ ὁ λοείε, 
ἴσο. ἴῃ δῇ ον ΒΟ λίην πη888 οὗἨ δχδιιρίθϑ; 806 Εὐγϑί, Οοης. ΗΘῦ. 1ὲ 

'8 τοῖα ]6, (μδἱ 8}1 οὗ [|686, ἀχοορὶ ζουσ, ομῖν [86 ἀγίϊο]ο ; τ μος βου 
ἐπα. τ[Π6 ννογὰ ΝΞ δοαυϊγαα βοπῃθί ἰῃρ οὗ [μ6 αὐ 8 }}} οὗὨ ἃ ῬΡΥΌΒΟΓ Π81Π16. 
ὙΠ686 ἰαδὲ ὌΧ ργαββίοῃΒ 8130, ἴου ῃ6 τηοβὶ ρμασί, γοΐδγ ἰο {μ6 αηφοῖέςε ποεί; 
ΒΟΙΩΘ Οὗ [61 ΣΩΔΥ ΔΡΡΙῪ ἴο ὈΟΐ δίδιβ δῃὰ δῃρμοὶβ, ἰῃ 8 ξϑῃθσὶς βθῆδ8. ΤῊΘ 
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δερὲ. μψῖνϑβ ἃ στοαὶ ψἈΣΊ ΟΥ οὗὨ νϑγϑίοῃϑ; ὃδυΐ [Π6 Ἰεδαϊπρ ὁπ 68 δθ στρα- 
τία, πόλεμος, παράταξις (Α ἄπο σοῃοτὶς ποτὰ), δύναμις, μάχη, λει- 
εουργία. ΤΙΐδ ἰδ8ὲ, τ Πΐοἢ τπιθδὴβ δεγυΐοο οὗἨ ΔΩΥ Κἰπὰ {δαὶ 18 ροσίοσιηϑα 
οαἰεγυαίΐέκε, ἰ. 6. ἴα δαπεῖς ΟΥ οοπιραπῖο8, ᾿ΠΓΟ8 Ἰραῦ οα Νυμι. 4:28. 8: 34, 

35, νίογο, θογοῃὰ ἃ ἀουδί, (6 ἑεηερίο-δονυΐοθ, ἃ8 Ῥοτοστηθᾶ Ὀγ [Π6 ολοδοη 
δαπά οἵ 186 ῥσίθείβ, 15 ἀοδοί μία. [ἢ σοππθοιίΐοι Ἡϊΐ (Β6 ἐσηερίδ, ΒΌ ἢ ἃ 
Σβοδηΐωηρ οὗ (6 τπογὰ ἱπ αὐ δι Β6 ΘΓ ὉΠΑΥΟΙἀΔῸ]16. Ιη δη. 8: 11 ἱΐ 
διδπ ἐδ εοοποοίοὰ ὙΠ ἐλό δαποίμαγῳ (ΠΟΤ 1199) ; δηὰ ἰη ν. 18, βραΐῃ 
πίοι (μ6 βαποίπασυ (19). 1 σδὴ (ΒΟΓ ίοσΟ δδϑῖρῃ (0 ΐ ΠΕΓΘ ΠΟ ΟἾὟΘΥ 68} - 
Ὡς ἴδδη {μδὶ ρίνοη ἴῃ ΝΌμ. 4: 28. 8: 24, 25, Ὀδοδυβθ ἐϊ8β οοπηθοίίοη 18 
86 ϑβαθ. ἴπ ὯΥ δρργοβοηβίου, {86 νι δοὶθ οουίοχῖ, δηὰ {86 οοτηραγίϑοη οὗ 
(δ5 βαδόβδαβο ὙϊῚῚ οἴ οτ οὗ ΚΘ ἰθῦογ ἢ οἷ, ΥἹ]. Χ].. ΟΠ 56 08 ἴο αβϑῖψι [Ὦ]8 
δηὰ ὯὨΟ ΟΕΣ τηδδηΐηρ. ἤζοεί οΥ ἀεξαυεη σδῃθοὶ τηδδἢ δίανγθ ΠΘ ΓΘ, 1π ἃ 116- 
ΤΆΪ ΒΕΏΒΘ; ΠΟΡ απρεῖὶβ ἴῃ ἃ ᾿ἰἴ6ΓᾺ] 86η66 ; ἴον (818 ᾿νοῦ ἃ τρδῖζο (ἢ6 ρΡ68- 

Δ656 Δυδυτὰ. [1 σδηηοῖ τηθϑῇ ἀτήηψ, λοδί, ἴῃ {π6 ΠΆ]ΠἸΑΥΎῪ Β6Π86 ; ἴον ἴῃ 6 
λοεί ἴῃ αυοδβίϊοι ὮΘΓΘ 8 ΤΊΘΤΟΪΥ οὴ6 σοηπροοίοα ψΠ ἰΠ6 δαποίμαγῳ » ΘΟΙΏΡ. 
8160 αν. 12: 4. Νῶοσ ἀο68 1ξ ῬΓΟΏΔΌΙΥ τηθδῃ ρεορῖίε οΥ Οαοά, δαϊπέδ, ΠΟΥ} 
ἀ᾽ εἰὐέες ἱ. 6. ἴδε Φοιν ϑῃ ἡδίίου (16ῃᾳ.) ; ἴοσ ἴῃ δυςἢ ἃ βθῆβε 6 ἤπὰ ἰΐ πο- 

ΘΓ οἶδα οηρογοᾶ,. Τμδὶ (Π6 ποσὰ δέαγδ 5ῃου]ὰ ὃ6 δειρὶογοα ἰο ἀδαδὶς- 

δὶς ἀἰδεϊηρυΐδμαα Ἰοράογβ, ἰθδοίθσα, οἷο.) 1 ΘΔΒΥ δηὰ παίυγαὶ. Βυΐ (6 οοὖν 
ἰρείϊος παΐατα οὗ (μ6 Ἰά6α οοτιρτίβοα ἰῃ ΝΞ ν Βόγα ἑογοὶάβ βυ οι δὴ δρρ]ϊοα- 
ὕοη ἰο 8 τλθτὸ ἰηἀϊνίἀυα]. ΤΘτΘ γοιμδῖηβ, ἰμ6 ἢ, ΟὨΪΥ π6 τδδηΐηρ ἴῃ ΝΌτΩ. 

4; 28 οἴο., ῶὼβ αῦονε δβίδίϑα. 

Τ8δ δρροδίοα 18 θα. ΟἿΟΣ παίΐοῃβ δὰ κἰηρβ σὰ ποηΐ, ἴα {ΠΟ ῚΡ 
ὙΑΓΒ, ἴ0 ΓΕΒΡΘΟΣ (ΘΙ ρ͵68 δηὰ (Ὠδὶγ ῥσὶθδίβ; θὰ. Απίϊοομβ τα γᾶ οα 

δοίὰ δὲ ϑοσγυδβαίθιῃ. Ηδ ἔγβί ἰοοῖς ΑΔΥ 4]} ἐπ ἀρραγαίυβ οιωρογαϑὰ ἰῃ [ἢ 6 
ΟΥΣΏΔΤΥῪ δεσυΐοθ οὗ {π6 ἰθειρὶθ ; [μ6 ΒΠ8}}ν μ6 δγϑοιθα δὰ δἰίαγ {π 6 σὰ ἰῸ 
ἰΐδ ραίγοη-ϑοά, βηὰ βδοσ θά βισὶπϑ ὕροὶ ἰΐ. ΤῊ ργίθβίβ δ6 Κι 16, οσ ἀγοῦϑ 
ἴηίο 6χῖ 6. 8.0 ἰδ 15 βαϊὰ ἰὼ {μ6 βεᾳιοὶ: ἀπά ἐξ [{π6 Βοτῃ] οαϑέ ἀοιση (0 
ἰλὲ εατίλ δοιπα ΟΥ̓ (δὲ λοξί. ---- ὙῸ ἃ8. Ὀδίοτο ἰὴ αὶ φαγίϊδέυα Β6Ώ86, δΟΉΦΘ, 
δολθ6 οὐ, α ραγί οἵ, 866 1,6Χ. ---- ὈΠΣΞΊΣΙΤ 9) ρΡρϑαΐβ ἀδδιρηεϑα (ὈΥ̓ ῥγο- 
ἄχὶηρ 703) ποί ἰο ὈΘ Π1ΘΣΘΙΥ οχοροίϊοαὶ οὔ 6 ργοοοάϊηρ ποζὰ, Ὀυϊ ὈὉγ ̓ 186 1 
ἰο ἀοδίχηαίο ἐμ6 1Πἶκὸ 1468 ΠΟΓΘ ἰῃἰθηβί ΘΙ γ. ϑόηι οὐ (δε εἰαγε, ἰδ6 οοπδέεῖ- 
ἰαίΐοῃς (186 ἀεί. 16 ργεῆχϑα), ἀγα οὗ οουῦσβο ἐῪλο ἰδαάδτεξ διδοὺς [})6 ῥτίϑδί- 
δορὰ, 1. 6. ῬΟΣΒΟΏΦ Ῥ0Ὸ ἤοπ ἐμαὶν ἱπῆσθηοο ἄθβοσνα βυ ον 8 ὨΒΙΠ6 ΡΓ6- 
ΘΣ ΘΏ ΚΟΥ ῬΘΟΌΪΙΑΣΪΥ. --- ἀπά ίγοάοίλφηι μηδ᾽ 70οί, ἃ ΒιΓοΩρ ΘΧργθβδίου, 
(ϑουθ ἰοο βίσοηρ), ἰο ἀθείρημδίθ [86 οὔ 6] δηᾶ οοπίοιηρίιουϑ ἰτεδίμπιθης 
ἐξὲ [86 ῥσιοβδιβοοά τοὶ τίει ἔγοσι ΑὨΟΟΒΌΒ. 

(11) Ἐνδῃ ἰο ἴὴ6 Ῥτίησε οὗ [πὸ ποδὶ ἀἰᾷ ἢδ τη ση ν Ὠἰ πη θ6 17, δη ἔγοστα εἷπὶ ἀἰὰ ἮΘ 
1ΔΚ6 ΔΎΔΥ [80 ἀαἱγ φαὐτίδοθ, δῃὰ ἴδῃς ἀτγο  ΠἸ ν- ῥοῦ οἵ ἷ8 βαποι ἈΔΓῪ Ῥγῶ8 οαϑὲ ἀονση. 

ΤΆ δγύησε 67) ὅλε ἤσεῖ ἰδ ἀρ. 016 88 ρου μα κι 109 βοχε] ΟἸΘΑΣΙΥ Βθο 8; 
2 
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οοαρ. 7: 20, 21, 26. 8: 2ὅ. 11: 28, 80---80. -- ΘΠ, (86 νον ]8 δ6- 

Ἰοηρίης ἰο (6 Θεοτὶ ὉΠ. Βυϊ 1 ρῥγοίογ {{πὸ ΚΘ ΒΡ, ὩΣ, δἀπὰ Βανα 
80 ἰγαπδϑίαιθα. ὙΤθ6 πιθδηΐηρ 18 θοσο οοεϊθηὐ ἔμδῃ (86 δἰ πηρὶθ ρββδεῖνθ. 
ΑΒ ἴο ἴΠ6 »αξο. ἔογπι οὗ [Π6 {π|ὸ νϑυθ8 6 ΓΘ, ἰζ 18 ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ΟὨΪΥ ἴο τοπηδιΐς., 
(μαὶ ([ἢὯ6 οοποογα 18 αὐ δοηδιηι, ἴῸΣ (6 μότῇ ἀδδίρτιδίοθ α ζΐησ. --- ΤᾺ 6 
ἀισεϊϊέπς ρίαοο ο δὲδ ξαποίματῳ ταθΔῸ8 ἢὶδ δαογοά αεσοϊϊίησ ρίαεο, ἰ. 6. τι ὁ 
ἰΘ1016. ΤΠ το ἰθαρὶθ ᾿γ88 ποί ἱπάθεὰ ἀδιο ἰδῃθα ὈΥ Απεοοδαβ : 
Ὀυὶ ἴ[ῃ6 ΒΒΠΟΙΌΔΓΥ γγ88 γῆ δα, δπα βῃοο ΚΙ ΠΥ Ργοίδηθἃ. 1ῃ γεβρεεί ἰο (86 
ΜΟΓΩ ἼΔΩΣΙ, 1{ 18 ῥ᾽ ΔΙ ΏΪΥ ἃ Ὀγου!]οαυθπὶ Ἔχργθββίοη. ΤῈ 0]] ἴοστα του] 
τοαυΐτα ὩΡῚΣ Ὀδίοτθ ἱΐ, ἩΒῖοἢ ΌΤΙ που]ὰ [μθῃ αυλ! γ. Α ὀγευϊοφμονέ 
το μοα οὗ Ἔσργοδδίοῃ 18 ργσθνδί θη ἰῃ Πϑδηΐθὶ, δῃὰ ἰδ βοεη ον δὲ σΠδγδοίθα- 

ἰδιϊς : 866 8: 12, 18. 11: 81. 12:11. Ἐὸγ [Π6 δοίυδ] ἀοΐηρβ οὗ Απϑοςοδυβ, 
866 1 Μδος. 1: 22. 8: 4δ.--Ὁ]. 

(12) Απᾷ ἃ δοϑὲ νγ88 ρἰδοβὰ ουὐδῦ [6 ἀΔΙ]Υ βδοσίβοα ὈΥ τιοϊκοπη655, αηὰ ἰΐ οδδὶ οττα 
(ΑἸ Πα 1 π688 ἴο τΠ6 στοπηὰ, δηὰ 1 δοσοιαρ 5 οα [109 ἀσ5ὶγ6], δῃὰ νγῶβ ργοβροτγουϑ. 

ὙΠ δβυδ]θοῖ, οὐ Νοιι. οὗ {μ6 νϑσὺ σας ρίαοοά, ἴδ ὲ3Σ, α λοεί. Ἐογὺ τ 6 

οοδαϑβίοηδὶ ἤεηι. ζθηἀ9Γ οὗ {Π}8 τγογὰ, 866 158. 40:2, μέ οὐ ρίασε 18 ἃ ὙΘΥΥ͂ 
ΘΟΙΩΙΠΟΏ τη Θδηΐηρ᾽ οὗ 5, 88 6͵80 ἐΠ6 ΚΙ πάγϑὰ βἰ τι βοδίίοη (0 αρροϊπί, οοπ- 

φἰίξιία ; 566 Τ,6Χ. ---- ὮΦ ΟΥΟΥ, ἴῃ ἃ ὨΟΒΙΪ]6 56 }86, ἱτρ] γίηρ δαὶ (6 ἀαΐΐῳ 
δαογ δε νΙ85 δι Ὀ)]εοἰοα 0 Ορργββδβῖνϑ δὰ ἱτηρίουβ ϑυρδγν βίοῃ. --- ΞῈΕ3 ὄψ 
εοϊοζεάπεδε οἵ τεδεϊϊοπ, ἰμ6 δὐδέγδος ἴοσ (Π6 Θοπογοίθ "πα ὃν ἐλα τοΐοζεαά οπε, οΣ 
ὃν ἰλα τοδεῖ. Ἡδκποο, ἰῃ [86 Ν. Τεβί., 2 ΤΊιθεβ. 2: 8, ἀποστασία (8 6χΧ- 
δοὶ γογβίοη οἵ » Ὁ), αἰϑὸ ὁ ἄνϑρωπος τῆς ἁμαρτίας ; δηὰ ἴῃ ν. 8 ([0.), ὁ 
ἄνομος ; ΘΧΡΓαΟδβίοηβ βανίρ ᾿μοὶγ ὈΔ5818, 88 1 ἀρργαμδηά, ἰῃ (86 νϑῦβα θ6- 
ἔογα ὑ8, δῃά δρρ]ϊοὰ Ὀγ Ῥδὺϊ ἰο βοπ!6 ρουβοῆδρο οὗ ἃ ομαγβοίου βίη δ ἰὸ 

4Πδὲ οὗ Απιίοομυδ. Νο ἀδέδηοα οὗ [Π18 Ἔχεροϑβϑὶβ 18 πϑϑάθα, ἰὴ τεραγὰ ἰο [88 
Ῥτγϊηοίρίθ οὐ το ᾽ξ γοϑί8 ; ἴον ποι ϊηρ 18 τηογε ἰγεαυθηΐ (ἢ ἃ υϑδᾶρ8 οὗ 
τηῖβ Κίπα ἴῃ 16 ΒΙ]6, 6. ρ. Οὐσά ἐξ ἰουο. ΤΙ δγίὶο]α 18 ἱπάθοά οταἰἰοα ἴῃ 

»ΘΒ2; δαϊ [μ]8 οἰγουπιδίαποα ἰδ ΟΥἁὨ [1116 ΟΥ̓ ΠΟ ἴογοθ, 88 ἰΐ τεραγαβ δὴ αὖ- 
δἰγαοί ἡουη. ΤῊ ἰηδίβησοβ οὗὨ [86 οἴ! βδίοη οὗ (Π6 ἀτίϊοϊθ ἴῃ αοδίγαοί ὨΟυ 8, 

ΔΓΘ ΠΟΑΓΪΥ [ἧγοθ ἴο οΠ6 οὗἁὨ 118 ᾿ηβουίίοη, δοοογάϊηρ ἰο [86 σϑβι] ὙΒΙΟΒ 1 
δνο ὈΘίΟΓΘ τη6, οὗ ἃ Βοτηο δὶ Ἔοχίθηδίν γορι βίον οὗ Ἔχδαιρὶ68 οὔ θδοῦ Κἰηα. 
ἼΠΟΓΟ 18 ποτα οὔ ἢ 6 ΔΥΟΙ ΓΑΓῪ οὗ αὐ ἐξδιίμηι δογίρίογὶδ Ἀθτα, ἰῃδη ἴῃ αἰτηοδὲ 
ΔΏΥ ΟἾΠΟΓ π88ρ8 οὗ (Π6 Ηοὗ. Ἰδηρυαρθ. Νοιδίηρ 30» οσ ἀφαϊπϑὲ (Π6 τηθδη- 

ἱηρ ᾶθονα γίνθη (ο »δθ, οδῃ Ὀ6 τιδάβ ουίΐ (β6ῃ ἔγοπλ [ἢ͵8 δουσοθ. Βαΐῖ 
σι θη {86 ΔΙΙΪΟ16 '8 ογαϊ θα (88 ἴῃ ἤδοὶ ἴὶ 18) θδίοτθ 3} αἱ 86 ὈθρΊ Πηϊηρ; 
οὔ τὸ γϑῦβθ, 706 ΠΔῪ ὙΠ] ἄδϑί 1 ργοῦδο δηὰ δνθη Ἵοογίδίη, ἱμαὶ ἴῃ [18 

6896 ἴΠ6 ττῖ [Σ᾽ ἀ068 ποῖ 68} ἰ0 0.866 δὲξ3 Σ ἴῃ [ἢ 6 88Π16 8686 ἰῃ ΨΈΪΟΝ ἱξ 18 

υϑοὰ ἴῃ ν8. 10,11; ἴοσ ἱξ μα ἀϊὰ, νγὸ τοῖσί (μη ΜΠῚ1 ὀχρθοῖ πϑδγι, 1]. 6. 

ἐλο λοεί αἰτοδὰγ πϑπλοᾷ, ἴοΣ 80 [6 Ἡσί[θ8 [86 ποχὰ σερϑδιϑὰ ἴῃ νυ. 10, ΤῈΘ 
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δεαρὶα τηεδηΐηρ, ΘΘΘ τη ἰ0 Ὀ6, ἰμαὶ Αποοδυβ πουϊὰ ποί ΟὨΪΥ πιδ! γοδὶ ἰδ6 
Ἰανι] ρτϊοϑιμοοά οἵ [6 ἰθσρ]6, δῃὰ σοῦ Οοὰ οἵ (86 ἀανΐῳ οὔενγίησ, Ὀὰϊ αἰδὸ 
δαὶ δδ ποῦ]ὰ ρυϊ ἃ ΡΣ᾽Θδι] γ ΘΟΓΡΒ, ἷ. 6. ἃ ἰῷ οὗ δἷ8 οσσῃ ἴῃ [86 ἰΘΠ10]6, ΟΣ; 

ἴῃ οἰ ῦ τογάβ, ἃ δαπα οὗ λοβὲ ἯἢῸ δμου!ὰ οδεσ ἃ τ ἴῃ δοοογάβῃσο Μὴ] ἢ 

186 ἀδιηδῃἀ8 οἵ τοέοξεάπεες, 1. 6. οἵ δ ᾿πιρίουϑ ρΡεσβοῦ. Ὑ86 δίριΐζαν 56 οὗ 
Ἀ31. ἰῃ ν8. 10,11, δῃὰ 12, ἴῃ βιοι ἃ οοπείγυοίίοι, ἰ8 σΘΥῪ οὈνίουδΒ. Ηθηςθ 

ἴοο 186 δεα16]. ὙΤΐδ δ ν λοδί, δρροϊῃι θα Ὀγ ἐμ ὈΪΔΒρῃμθσωουβ ἰχῖηρ᾽ 0 
οβδν δυσί θ᾽ θβἢ οἡ (.)6 αἰίεν οὔδ6 ἰϑταρ]6, νουϊὰ οαδέ ἀοιση ἰο ἐλ6 οανίΐ 
,ειλπιηεεε, Ἰ. 6. (αθδίγαοί ἴοσ οοπογοῖθ) [86 (ΑἸ 8 [1] δεσυδηίβ οἵ οὐ, ΟΥ (88 
ἀξ ΠΙΒΥ͂ ΤΏ68}) ἔγιί6 γε σίομ. Τὶ ἷβ ρἰαίπ ἰμδὶ τ δηὰ σι βίδηὰ ἴῃ σοῦ- 
ἰγαϑὶ. Τὴθ Βοδίῃϑη βου ϊοσβ οὗ ἰδ ἰοταρία, τ ]6 ρογίοσιηϊηρ ὑπο ὲν ουσπὶ 

ποῦ, ποῦ ]ὰ οὗ οουγβθ ἱπίδστυρὶ δηὰ σϑυδα ἰο 6886 [86 ἀδΣγ οἴδεσίῃηρθ τθ- 
ᾳαυϊνοα ὈΥ ἔγμα γοϊἐ σίον, τνοῖς. - ΠΩΣ 18 Ὀγου)]οαύθηοθ. ΤΏ ποὺπ ἰο ὉΘ 
ΒΌΡΡ] ἰοἃ, ἀπὰ τ] ιοῖ Βοπιθίϊπιθ8 18 Θχ ργεβϑϑα, 18 ΣΦ ΟΣ ἸἾΧῚ . -- ΠΤ, 
απὰ {ΐ τας ρῬνγοξρεγοιιδ ΟΣ εὐοσοοεβίμἑ, ἼΒΟΓΟ 8 πΠῸ πθαοᾶ οὗὨ δῃοίμοσ βυῦὺ- 
ἦθος (1) ἴοσ (μὸ (Πγθθ 7. νευῦβ ; [Ὁ. ἘΞ δ (86 Ὀδρίπηΐηρ οὗ Β6 γ 86 
ἷ8 ἰτοδίθα δὲ δοίης ζδπ)., δὰ ἰΐ σοηρογίβ τ6}} τιῖ (ἢ [ἢ6 τηδαπίηρ οὗ [86 
ῬΒβδΒΆρΡΘ ἴο ΘΟὨΓ 06 [6 δΒδῖ6 δυ) θεοὶ ἱμτουρὰ ἴδ 6 γ6ῦβθ. 10 ἰβ ἰῷ βιι δίδῃ 08 

186 δαῖῶθ, βουνοῦ, ᾿ἢ ΔΏΥ 0Π6 ργϑίδιβ 1 ἔογ [86 Νοχὰ. ἰο {μι686 γϑγῦδ, 
ἴοσς 1818 ἀδείρηδίοβ Απεοοδυβ. 

(13) Αηάὰὶ μεδγὰ αὶ ΠΟΙ οὔθ βρϑαϊκίηρ ; δῃᾷ οὔς ΠΟΙΥ οὔδ βαϊὰ ἰο δ Ἵογίδίῃ ΟὯ6 
Μΐο τὴ 8 ἐρεδκίηρ : ὕπ|}1 ἤδη 15 186 Υἱδίοη --- 186 ἀδὲ]γ βδογίὅςβ, ἀπά 16 νυϊοκθὰ οὨΘ 
ἴο ὕῦ6 ἀουϊιγογεὰ, [Π6 χίνίην Ρ οὗ ὈοΪὰ βϑαποίθδΓΥ δηὰ δοβὶ ἰο ὃδ6 γα ρ]οὰ ὕροὴ 1 

ΤΗ6 Ῥτορ μοῦ σοργοδθηίβ (ἢ 6 βἷρῃί οὗ ταὶ ἰδ ἄοπο δἱ Ψογυβδίθτῃ, ἃ8 
τορΚίηρ ᾿8 συδγάϊδη δηροὶ βίΓο ΡΥ ἀδβίσουβ οὐ Κπονησ τ βθη βυσἣ δθοξαΐ- 

Ὠδίϊοπα 8181} οδδδθ. ϑοπιϑοδηρεὶ, (Ἰπ {μ6 ἰγαΐη οὗ [86 δηρο]- ουργαίον, 

85 ἴ' που] δϑϑῖὰ), ρυΐδ [μ6 ἀαθβίίοῃ ἴ0 δ ΓΩ. --- ΠΙΦΌΟΝ, Ὁ [ὸγ Ὁ, 810. 2, 

Νοῖα 2. α. --α 9 ἀοδίρηαίοα ἱπάϊν ἀπ] γ, Ὀὰΐ ἴδ ἰδ [μα οὗ ἃ Ῥϑγβοῃ 
ΜΠ086 Ὠδη6 ἰδ ποῖ Κποπῃ; Κ6 οὖσ ἘΦ ΒΕ ρῆγαβα, α σεγίαϊπ }έγ- 
ἐοπ. ὙἼδθ ἀρραγϑηὺ δσγίϊοϊα Ὀϑίοσο ἴῃ Ῥασί. 18 [θυ ἃ γοΐ. ὑσοῃοιῃ, 88 
οδαοηιίπη68 οἰδο 6 ΤΟ. -- ἼΣΟΣ, τ πότ τολόη, ᾿. 6. ἀπο δὶ {ἶπλθ, 
βου Ἰοῃς 3 --- ἡτπιι, ἐλσ νύδίοη, Υυἱζ. ἴῃ βϑθϑὴ ὈΥ͂ (86 ῥσορδεί, 'π ἃ ζϑῃθ- 
ΤᾺ] βδεῆβε. ΤῊΘ ἱπαυϊγ 18, ἰο τδαῖ 1 π18 οὗ ὑἰπγθ {Π18 νἱβίοῃ Ὄοχίθηδβ. --- 
ὙΌΣ πὰ Σ»ΈΒΙ σείοϑυ ἴο [86 8816 ῬΟΡὰβ ἰπ ν. 12, δῃὰ δῖϑ ἤεέσθ ο0- 
ογάϊπαίο πιὰ γπι δηὰ ϑροχορθίῖοαὶ οὗ ἱξ, θοίης ἀεδίρῃδὰ ἰοὸ σϑῆονρ 
Ρτοπιϊῃθηΐ (Π6 πιοδὶ ἱπίογοϑίϊηρ, ΟὈ)θοῖ8 οὗὈ [86 γΥἱδβίοῃ. --- ΤΠ πηϑδηϊηρ οὗ 
ὉΌ πδ8 66 ῃ τηυοῖ οοηίσχογοσίθ ἃ. Οὐθβθη 8 δ88 ρσίνϑη 1 Δ ἀοίΐυε Β6ΠΒΘ, 
νἱὶς. ισαείογ, αεείγοψενγ. 1 τουδὶ ἀουδὶ [86 ὈΓΟΡΣΙΘΙΥ οὗὨ 118. [Ιη 4}1 οἶοῦ 

6δεθ8 Ὀοϑἰ 68 Βοῖὴ6 [ἢγ66 ἴῃ 86 Ὀοοῖὶς οὗ ΤΔηϊΕ], ᾿ς 15 οἸΘΑΥΥ οὗὨἨ ἃ »αεεΐυδ 
ἰΘΏΟΣ ; δηὰ (δ δβίθηι ἰδ ἱῃίγβῃβ. δὰ ἱβογοίοσγο Κἰπάγεα ἴὸ ἃ ραδείυε γοτὺ 
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ἷπ 15 τωϑοδηΐπρ. [Ι}ἡη 1]: 81 (Π60 ᾿κ6 υὑβαρθ ὁσοῦΓΒ 88 ΠΟΓΕ, νἱκ. οὗ ἃ Ὡοθη 
γῇ ἰδο αειίοἶθ, δὰ (Π0 Ῥαγί. οὐ ραυ οἱρίαὶ δα͵θαῖῖνο Ὑϊ ποῦ ἰξ, ΠΔΙΏ9: 
'γ οῦν γιρῶπ. Τμίδ 'θ ὯῸ βίσβηρβα ὑβθῃοπιθοη ; 866 Ηοῦ. Οἴγδπι, 
8 109. 3. ὁ. ὙΒ6 ἔοσπη Ὁ ἴῃ 9: 27 δηὰ 11: 81, 1 ἰδκε ἰο Ὅ6 ἀοίέφο; 

θυὶ Ὁ πιϑδῦθ ἀεεοίαπάει, ναϑέαπάνδ, ἴἰκ6 “ἰν ἴῃ Ῥδ. 22: 89, διὰ "ῷ 
(Ραγι.) ἰῃὰ ὅδϑα. 20:8. ὙΠΟ βοϑιπιθηί ἰμθη, χα ργοδδοὰ ἤθσὸ δηὰ ἴῃ 9: 27. 
12:11, Ὁ ϑο, 18 οὔθ οὗ οοηπδεερηαίίου, θαυ νΑ]δηΐ ἰο τολῥοὐ οὐ σλέ ἰο δὲ 

ἰαϊά ισαρί6 οὐ ἀδείγοψοα, οὐ οολϊοΐ ἀδϑοντοι οαοίδίοη οΥ ἀεεοζαίίοη, ναδίαπάκε. 
ΤΠ6 αγέϊοίδ που]ὰ ΒΑΡ Ϊγ 6 δρρτορείαίο ἴο (6 οομυπϊοδέοη οἵ (ἰδ 
δοεδηίηρ, δὰ δοὸ 1 8 οὐαἰτϊδά. 16 ὁπ0 Ἵβοοβϑδ, ἢ6 ΠΊΔῪ ΒΌΡΡΙΥ ἼΖΕ ὑθ᾽ 
ὥσσο οὔ, (Εν) 5 ασβδα.. ὑ. ὅ88, 16ἱ εἀϊ(.), τι αἱοὶ 1ἱ 18. ΟΠ ΠΣ 6Υ617- 
πΏοτο δηᾶ οἴθη ἰο οαϊΙ. [ἢ δυςΐ ἃ ο886, (86 δτιῖοὶς ττου]ὰ Ὀ6 Ββϑῃ 61 Ὁ 

φαὶ οἵ ρίαςοθ, 88 (Β6 Ῥατί. που]ὰ δ6 8 ῥχεάϊοδίθ. Βαὲ πνιίδοαὶ τεβοσίϊηρ 9 
1Βὲ5 οουδίγυοίίοη, 1{ ἰδ οί ἀἰ βῆου!}! ἰο ῥγοάυοσε ΟἿΟΣ σβδεδ ΠΟσο ἰδς Ῥαπ. 
δ δβδοοίδιεὰ υυϑὰ ἃ ἀδἠηίίθ πουη, δπὰ γοὶ δα ποῖ 186 ατῆοὶα ; 6. ρ. ἕῃ 
ουὶ. 28: 81, 82, ἃἀτὸ ἔνθ οδβεβ οὗ ραγίιὶεἰρίοβ απαγίλνουι, Ἰοϊποὶ τῆι 
ἀεβηϊία που (πιδᾶθ ἀδῆηιια ὈΥ πανίηβ δυξ ρσοπουῃ8), δηὰ υδοὰ ἱπ ἃ ἥν 
ἐμγθ Β6Ώ86 ᾿ἰκο Ὁ, ναδίαπάμε. Τμαὶ ραξείοο ματι οἰ ρ]ο5 Βανα ΨΟΓῪ οὐ» 
ΤΙΟΏΪΥ [μ6 τηεβηϊηρ᾽ οἵ {Π6 Δ ῥαυι οἰ ρὲα]β ᾿ῃ --ομδ, (ΠΠἸκ6 Ἐπ), τεσέωδη» 
ἀκ), 18 ἃ Ὑ7611 6βίδ Ὁ} 86 δηὰ ἔδυ δν ρτὶποῖρὶο, ὃ 181.1. Βυΐ (Π6 80- 
νθ ρδγίϊς! ]68 οὗ ἐπέγαμειίυθ ὙΘΥῸΔ ΤΩΔΥ αΥΘ [6 ΒΆΠῚ6 ΤΩΘΑΠΙΏρ, ἰῃ88- 

ΤΩ ἢ 88 ἴμε86 νουὺβ ΓΆΓΕΪΥ πανα Ὀυΐ ΟὨΘ Ραγί οἱ ρ4] ἴοσπι, δηᾶ (ἢ. 6 δίυτθ 
οὗ (86 εἰχηϊβοδίίοη ἄοθβ ποὶ ρογιῖῖ ἰδ δι ἴο ὃὉ6 δοίϊνρ ἐγαπδίζυο. 
ΤΆ Ἰαϑὶ οἰδυ8θ οὗἩ [ῃ6 σϑῦβα, "1 ὯΏ, 18. Ρ]δίὨ]Υ ἴῃ [86 βαπηθ Ὀγεάϊοδ- 

ταδὶ 85 [86 ργϑοδάϊηρ οἰαῦδε, νἱΖ. ἐλο ἀαϊίῳ ξαονίϑοο, ἐδο τοϊοξεα οπο ἰο δδ 
ἀεείγοψεά, ἱ. 6. ἴὰ ἰδ οοόταϊπαίε ΜἰΒ τΠΐ8 οἶδμα, αμβὰ αἱϑὸο ερεχοφείδοαὶ οὗ 
ἡππ. [ἢ οἴμοῦ ψοσᾶβ, Ὀοΐμ οὗἩ [π686 οἰαιδοβ ργεδϑηΐ ἴῃ ραγίίουϊας [89 
Ῥτοιηδηΐ δβυ δ) θουτηδίίον οὗἩἨ (μ6 νἱβίοῃ, οὐ {π6 οὐ)θοίβ οὗ ορϑοίαὶ ἐπίογεβὶ 

ὙΈΙΟΒ ἴ( ἀἰδοίοβοβ. ὍΠ6 βγαὶ οὗ (6 ἔνο οἰδυϑθ8 Ὀσίηχθ ἰο νἱον (06. ὙΟΏ 
δηὰ [86 »τὩ οὗ ν. 12 ; (86 βοοοῃά, (6 ἈΞῚ διὰ πρὸ οὗ νδ. 10,11. -- 

ὉΣΙ 18 [Π6 Μ6]] ἱκπονγῃ πῇ οἵ Ὁ) , δῃά 8 ΙοΣῈ δὴ ἐπ ποπείμαϑοοηε, τοϊδἰηϊης 
{π6 Αοο. δῇον ἰδ; ἔον 1 ἰδἰκα (Δ δδαυδὶ ἰο ὃ6 {Π6 ἀουδὶς Αοο. ἴον ἃ νεσῦ 

Ὑ ΒΊΟΝ ἐπ ρ]168 ἴΠ6 τηδκίηρ οὗ οὩ6 Εἰηράοιῃ ἰπίο δηοίμοσ, ἢ 186. 2. 6. (. 80 
ἴαν 85 ΤῺ 8 οοπδίἀδγρά ἃ ποιως, τὶ (νἱἢ 1} δαϑοςίαίθ8) ἰβ (6 δι)δεί οὗ 8 
βθηίθησο, Μ ὨϊοΝ ου]ά συῃ ᾿ἰ γαῖ τμυ8 : Ηον ἰοηρ Ἡ1}} θὲ (86 ρὶνίπρ Ὁ 
ΒΩΩΟΙΌΒΙΥ 8δηα δοβὶ 8ἃ8 8 ἰγβιιρ] ης  ΕῸΓ [Π6 ἀοῦδ]α Αος. μοζθ, 566 
Εὐτα]ἀ 8 σαπι. 1δι οαϊ(. Ρ. ὅ87. 1. 8. Δ. ΟἾΪΥ οὔθ αἰ βου Ὑ ταπιδὶῃδ ; 

ὙΠ ΒΙΟΒ ἰδ, (μα. μοὶ μ6 . Ὁ ΠΟΥ ὩΣ 88 ({π0 δγίϊοϊθ; πο τὸ δϑβουϊὰ 
ὨΔΙΌΏΓΑΙΥ οχρϑοί ἰῃ 8. 6880 1 (μἷβ, Υἱζ. οὔϑ οἵ σερϑαίδά τποριΐοη. Ὅπ- 
ἀουθιοα Υ {Π6Ὺ ταῖσδ παν 1; ὈυΐτΠ δὶ ᾿ξ πιυϑὶ οὗ Ὡδοθϑδὶγ 6 δἀὐάει, σδα 

δαγάϊγ Ὧθ ζλδὰθ ουὖἱ τι ἢ ταυοἷλ τοῦ Θὲ γ. ΟΥ̓ σαῖδβοσ, ὧδ ἰδ ὁκϑα ὑυρῦδα 
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ΤΏΟΓΟ ΟἸΟΘΟΙΥ ὀχϑιΐπθα ΔρΡΘατΒ, ἰδ 6 ΔΥιΐο 6 ΤΉΑΥ ἯὙ6]1 Ὁ6 οταἱ 64. ΑΒ ἴο 
τΡ, ἰὲ βιιου!ὰ δ6 οὐβογνϑα ἱμδὶ {π6 αὐεέγαοὲ νογα 15 ὮΘΓΘ οἸηρ]ογοά, τ εἰ ἢ 
ἸΏΟΓΘ ΘΟΓΏΙΏΟΩΪΥ οπιΐέρ (86 δγίϊοϊθ, ἩΜ116 ἷπ νυ. 11 τὸ ἴντα ἸΣΠΙΡῸ Ἰ19Ὁ.. 

Τμδὶ τὸ 5 υβ6ἀ ἴῃ ργϑίδγεηςβ ἴο {88 ρῆγδβα ἴῃ νυ. 11, Ββ 68 ἴο ὃ6 ἃ ταδί (6 Ὁ 
οἵ ἀσβίζη, ταί μον (μδη οἵ δοοϊάθηιϊ ; [Ὸγ ΘΙ ῬῸ 15 ῥἰ αἰ] ἀδβίρτιαίε8 [86 
ἐεπερζε-διεϊτπα οἵ τηαϊετὶδὶ ἰθιαρ]6, νυ μ 116 τὸ ἀεβιρηδίοϑ αἷ ἐλαὶ ἐδ λοῖψ οΥ 
ϑαεγεά, ἴῃ ἃ ΤΊΟΓΘ ΘΟΠΙΡΓΘΕΘΏΒΙγΘ 86η86, Ὠοἱ ἐχοϊυάϊησ Ὀυΐ ἱποϊυάίΐηρ (ἢ 
ἰδεῖ 016 δηὰ 118 δρρυγίεηδπορϑ, ΜΙ ἢ 4}} (πᾶὶ 15. ρυτὶ Βα ἃ δπὰ οοηβθοσδίοᾶ ἴο 
Θοά; 1:18 (Βεγθίογε δθδβίγαοϊ δηὰ ρζϑηογῖο ΤΣ δ ]δΓρ α Β6Π86 18 οὗ ΘΟΌΥΒΘ 
ἱπίθηϑὶνθ δῃἃ ᾿ΠΟΓῸ βἰρηϊβοδηῖ. ΑΒ ἴο ἐξ, δὰ (Π8 τυ Ὁ Θπιρ] ογοᾶ [86 
αγίξοΐε Βδτο, τὲ που]ὰ οὗἁὨ ὁοοὐγβα δυο τηδάβ {Π6 ποσὰ δῇ βοβὸ οὗ 116 δὲ3Σ 

ποαγοδὶ ἰο ἰΐ, ἱ. 6. οὗὁἨἍ ϑΣ ἴῃ υ. 12. Βυὶΐ ἐλὲπ ἐοηιρίετποεέ 88 ἴῃ 8. ΟΏΘ 
ὙεΒοἢ Ὑγ88 ῥἰδοοὰ ἔπογὸ ΟΥ̓ »ϑ8, 1]. 6. Απιίοοδυδ. Τὴδ Ἡσῖο (ΒΒ Γοίοστο 
οί ἴδ 6 ἀτγίϊοὶβ, ἀπά ἱμγονβ [ἢ 6 Τοϑάϑν θ8οῖ, ὈΥ τηθδῃβ οὗ [86 ργδοθάϊηρσ 

οοπίαχε (10), ὑροη νβ.10, 11, υἱΖζ. 81 Ἐ3 ΙΓ] ΤῚΝ ῬΘΏῚ, 88 τη Κίηρ 
οἷθδαν {86 πηθϑηΐηρ ΜΠ ΙΟἢ 6 ΔίΔΟΒ 68 ἰ0 35 Πθτθ.0 ΑΒ ἴο 1π6 ἢγοι ποσὰ 
[πο (Ὁ 19), [86 ἀγιῖς]6 που] πᾶγτοῦν 118 ἀοβϑὶρῃθὰ τοθδηΐηρ ; δπὰ 88 ἴο (86 
βεοοηῃά (ἈΝ 53.), ἱξ ψουἹὰ δ6 ΠΣ ΚΟΥ ἰο τηϊβ]οδὰ [86 σεδάθσ. Τἢΐ8 ΤΩΔῪ 86- 
οοῦπεὲ [ὉΓ {Π6 δϑοιηΐπρ νυἱοϊαιΐου Βαγα οὗ ογαϊ ΠΑΥῪ ὑδαρθ, ἑῃ τοϑρϑςοὶ ἰο ἴπ6 
διίῖοῖϊθ. Βυΐϊ Ὀεγοπὰ 8]1 (ἢΐ8, 86 Εὐννα]ά, (ἀθεθηΐυβ, δῃα οἴμο 8 ἤανΘ ΤΘ- 

τραγκοῦ, ἰμ6 ἰαίος ΗΘΌΓΘΥ 8 σλογο νϑγίουβ δηά ἱποοηϑίβηϊ ἩΠῚ} γαβροοὺ ἰο 
[86 γίϊοϊο, (88. (86 δαυϊΐοσ. [πη ΗΘΌ. ΡΟΘΙΣΥ, 8δ͵8ο, [86 “οταϊβδίοῃ οἵ [86 

διιίοϊθ 'π 68.865 ὙὙὮΘΓΙΘ ὈΓΟΌΒΘ ΘΙΏΡΙΟΥΒ ἴἴ, μ88 ἰοηρσ Ὀ66 ἢ στοιηαυϊκοὰ ὮΥ οὐ 68. 
Ἀπά δἰιμβουρὰ τ ὈοοΟΪκ ὈΘίΌΓΘ 18 ἀοοϑιποὶ ἜΧΕΙ 1: τγ πὶ, ΠΟΥ (6 υϑυ8] 
Ἠοῦτεν ροοίϊο ρα ΓΆ}16] 18:18, 1 18 8.}}} ἱπδίϊοι τ ἢ ροοίϊς ἰπουρσδὲ δηὰ ἀΐο- 
ἴοη.---ἰϑλαϊ δὲ πιαάφ α ὈΌΩ, ἷ. 6. 11{. απ οὐ͵οθοί οπ ωὐλίοἢ οπ6 ἰγοααῖξ οΣ 
ἰγαπιρίεε; ΕΧρτθβεῖνο οἵ οοπίθιαρίμουβ δῃᾷ δρυβῖνο ἰγθδίμηθηί. θη πηθηῦ: 

“ον Ἰοης ν1}}} Ὀ6 1Π6 ἰγδιηρ!ίης οὗ Απιϊοοϊνιβ ὕροη 4]1 {π6 οὈ͵)εοῖ5 ψ ὉΪΟὮ 
ΔΙῸ βδογοά, δῃὰ ὕροῦ ἰῃο8ο "ἢ ρογίογπι {μ6 ΒΟΥ οἕοσθ5 οἵ (86 ἰδ ρῖο Ὁ 

(14) Απὰ ἢ δβαϊά ἰο πιὸ : ὕηι}} ἔνο ᾿πουβαηᾶ δηὰ ἰἄτοο Ὠππάγοα ουοπὶ ἢ ρπιογηίη χα, 
δηὰ τῃ θη 5}}8}} [πδὶ σι ϊο ἢ 18 ΒΟΙΪγΥ 6 Υἱπάϊοειεὰ. 

Ιπιογρσοίοσβ το ἀϊν θὰ δροὺυΐ (ἢ πιϑδηΐϊπρ ἽΡὩ 39. βόῦῆθ σῃδίῃ- 
ἰδη ἐμαὶ ᾽ν ἀθδί χπδίθβ τη θσοὶν ἐλδ δαογ 6 τοϑρβοίν ον οὔευεηίπο ἀπα πιοτῊ» 
ἕπο, (Ἔνοηΐηρ ἰδ ρὰϊ ἢτβὶ, θδοδυβα [πΠ6 ΗἩΘΌΓΘΥ ΟΑΥ Ὀορδπ Ἡ ονθηϊηρ, 

ἄεη. 1.). ΤὨΐβ νουϊὰ τα ΚΘ ΟὨΪΥ 1160 ἀΔΥ8 οὗ [ἴπι6, ἰμοτο Ὀοΐης ὑννο βδοσὶ- 
βοδ8 οδοῖ ἄδγ. Βυὶ {μ͵8 οοῃδίγαοιΐοι 8661} 8 Ἰηϑαἀπλῖε81}]6. Ώ 3 Πανθ 
ΠΟ ΘΟΡΪ8 οὐ οοη]υποίίου Ὀοίπτοοη ἰμοπι; ἰξ που]Ἱὰ βθϑῦ, ἐμ γεγο, ἰο ὉΘ 

8 ΡΟρυΪδγ πλοάθ οὗ οοιηρουηὰ οχρτεβδίοη, ᾿ἰκ6 ἰο μὲ οὗ [86 ατεοκ γυχϑή- 
μερον (2 Οὐον. 11: 25), ἰπ ογάδσ ἰο ἀεβίηδίε ἐήδ τολοῖδ οΥ ἐλ ἄαψ. Οὐοια- 
Ραγα ὕδῃ. 1.) ὙΒ6ΓΘ [Π6 ΘΥΘΏΣηΣ δηὰ στρογηϊηρ οοηϑιυἱθ ΤΟΒρΘΟν ΟΙΥ αν 
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ἐδε ἥεί, ἀαν ἰδ6 δοοοπά, οἴο.; ἴον 11 βθθσῃβ ρἰδίη (παὶ {{π6 ΡῈ ΓΒΘΘΟΪΟρΎ ὃο- 

ἤοτο υ ἰ6 ἀογίγϑὰ ἔγοια (μὲ8 δουτοθ. [ἢ οἵαν ννοσάβ, Ἵ ΦἼΞΦ, 88 ΠΕΙῸ 
δε ρ]ογοὰ, ΠΠΔΥῪ 06 δατηϊἰοὰ ἰο οοπίδίη δῃ δ᾽] υδίου ἰο {Π6 ΣΩΟΓΏΪΩΡ δπὰ 6γ- 
Θηΐηρ 88ουῇοοδ, πὰ ἴδυ ἰδ 6 ρἤΓαδ6 υἱγίυ δ γ ὈδοοπιεΒ ἃ ἰσἰ πὰ οὗ βυῤα- 
[αἴ ἴοσ ἼΛΌΣ, ἩΠοΝ ἰδ σϑηθσῖς δηᾶ ἱποϊυάεβ Ὀοΐὰ (86 πιογηΐηρ δπὰ 
ὀυθηΐηρ βϑοσιῆοθ. Τὸ {86 απεβίίοη (ἢεῃ : ἤἥἤοισ ἴοησ ελαϊΐ ἐδ τος, δὲ 
ἑαζεν αὐσαν ἢ (866 ἴῃ ν. 11), (ἢ ΘΠΑΊΤΕΓ ἰδ ἴῃ οἴἶεοὶ : Τυυσίηρ 2800 τερϑ- 
ἐοῃο οὗ (80 ὙΥΩΡΙ, 1. 6. 2800 ευεπέπρ-πιογηΐης οἤετίθσα. ΤῊ εἶπια (0 
ἀοοϊρηδίοα ἰ8, 845 υ808], ἰῃ [86 βίηρσ. πυροῦ; τὶ [6 ἸΑΣΘΓ ΠΌΓΙΘΓΑ 
Φῖδ ἴῃ [86 ρίυΓΑΙ, --- 4η4 ἰζεπ ἐελαῖΐ ἰλαΐ ιολιοἢ, ἐς λοῖν δ6 υἱπαὐοαίεα, ᾿Ἴ9) 
ἐδλαῖϊ λανο γ)ειιείϊοα ἄοτιδ, ἰἱ. 6. (ἢ τ σα 8 οὗὨ (86 Ββαποίθμα ΣῪ 88})}] Ὀ6 εἰδεοίυα! 
Τοβίογϑα, 118 ο]6 πη 6.8} ὑ6 νἱηἀϊςαίοά. ΤῊ8 τγδϑ ἀοηθ ψ ἤθη Δυάδδ Μδο- 

φδῦδλϑυδ, αἴον (ες (γε δῃὰ ἃ μα] γϑαγβ ἴῃ ἩΠἰοδ 811 ἰοσωρ  θοσε8 μιδὰ 
66 Ὼ θυδβροηαρά, δηἀ μοδίμθη βϑοῦῆοοβ μβαὰ Ὀδδθη οὔεσζαὰ {Π6Γο, τοδὰθ 8 

ἐποτουρὶ ἐχρυγρδίίοη οὐ δνουγίίηρ, ροσίδἰπἰπρ ἰο [μΠ6 ἰδρὶθ, δπὰ ἴθ. 
Βίοσεὰ 118 ΘΓ βόσυϊοθϑ. ΤῊ ψ 8 οἱ (6 2διι οὗ )εο. 16ὅ Β. Ο..}8 

ἔΠΓΘΘ γαδΣ ἔγομι (ἢ 6 ὔσηα θη βυνὶ η6᾽ 8 Π65}} δβ ἢγϑί οδσοα ποτα Ὦγ Αἢ- 

οομυα. ἯὯ76 ανο ἰμθη (μ6 ἐσγηεέπμς αὐ φιοπι οἵ ἴμ6 2800 ἀπγβ ; δηὰ 1618 

ποῖ ἀἰῆουϊε, (μετοίοτθ, ἰο ἥπὰ ἐδ ἐσγνιύειϑ α σμό. ὙΤΠθθο ἀδγβ, δἱ 80 18 

διτωοῦί (τ οἷ 15 Οἰθαυΐγ [86 Ῥτορδοίϊο πποὰθ οὗ γϑοϊκοηΐῃμ), Ἰρ6 Κ6 θ γολτβ, 

ΔΑ πιουίδδ, δΔηὰ ἐπ Υ ἀαγα. δος. 2ὅ οὔ 171 πηβ θα δὶχ γϑδσβ, δηὰ {86 ἴ00Γ 

τοοηΐδ8 δηὰ ἐδ  ἀδγ8 Υνἱ}} Ὀτίηρ (μ6 {ἰπις ἰο ἴμ6 ἰδεῖίδσ μι} οἵ Ψυ}γ ἢ; 
40) βϑῖ)8 ὙΘΆΊ, ἷἰ. 6. 171 Β. Ο. υτγίηρ ειῖ9 γεαν, Μεηοΐδα, ἴπ6 δαὶ» 
Ῥείοδὶ δρροϊπίθα Ὀγ Απίϊοοδυδ οα ἀπὸ ρτουπὰ οὗ ἃ ρχοβεγοὰ Ὀγίδο, τἰθοὰ 
ἐδ ἰθιαρὶς οἵ ἸΏΔΩΥ οὗἉ [8 ἰγααδυγοδ ἴ ογάδγ ἰο ῬΘῪ ἰμαΐ Ὀτίρα, δηὰ ἴῃ (818 
ἰσϑηβδοίίοη 6 ὙὯ88 δβαβίϑὰ Ὁ δἷ8 Ὀσοίβον 1 γϑταδοῦυδ. ΤῈ τσορβυϊαν διὰ 
ἸΔυν}} ἰρῃ-ρτέθϑι, Οπίδα 111, τ πὸ μὰ Ὀθθὴ τοιουθᾶ, κουεγεὶγ τεργονοὰ 
ενὶο θαοτί]ορα οοταπιϊ θα ὈΥ 8 Ὀγθίἄγθ ; δῃὰ δῇογπατγά, [πγουρὰ ἴδον οἵ 
ἔθ, θεἀ ἴον τοῖυζο ἰο Παρηπθ, δὰ δϑυϊυστω ἤθᾶῦ Απίίοοῖ ἴῃ ϑγτίδ, 

ΤΒοηςΘ με 88 δ᾽ υτεὰ ὉΥ (μ6 [186 ῥσοιηΐβεβϑ οἵ Μϑηδίδυβ, δηὰ ρογῆδι- 
ΟΥΒΙΥ τηυγάοτοά ὈΥ ἴδ6 Κἰπρῖβ Πδυϊοπαπὶ, Απάτοπίουβ. 8.66 (86 ΝβΟΪθ 
δίουΥ ἰπ 2 Μϑβοο. 4: 37 βεαᾳ. ΤῊΘ 6) δἱ Φογυβδίβι, ἰῃοβηβϑᾶ ὉΥ [86 ΥἹο- 

Ἰδως ἀδδίὰ οὗ {μεῖς Ἰατσία] δριν-ρτίεβί, δηὰ Ὁ [86 βδοσ]δρίους τουθοτῖεβ οἵ 
Μερεΐδυβ δπὰ 1, γβἰτηδοα5, θεοδπη6 ἰυταυ! που, αῃὰ ἃ βονοσα Ἵοοπίεβί ἰοοὶ, 
Εἶδοθ δον ἰβδῖὰ βηὰ [16 δἀδμεγαηίβ οἵ ἐβοβθ τσιο οοπαιρι μδὰ 186 τοῦ" 
ΒΕΙΥ, ἴῃ τ ἰοῦ [86 ραιγοίο σον αἱ 1ϑὲ ραϊποὰ (δ6 νἱοίογῃ, δὰ 1, γεῖδιν 
οἶνα8 'ντῖϑ βἰαίη δἱ ἐμ ἰγεαβϑυγυ. Ταΐβ σὰς ἴμ6 ἢσβὶ οοπίοβι {μ8ὲ ἰοοῖς ρἰδοθ 
Βείνγθθα {86 ἔγίδθμᾶβ οἵ Απεοοξυβ ἀπὰ {μ6 αὐμεγοαίβ (ο ἰῃ6 Ηεῦτον ἰΔΜῈ 
διὰ ὑεαχε8. ΤῊΘ ὙΠ0]6 οἵἉ 1ξ νγαβ οοςββίομεα ὈΥ [88 Ὀαϑθπεβα οἵ Απύοομα 
ἴῃ δοοορίίηρ Ὀγῖθεβ ἕοσ δεβίουίης (86 οϑδῖοε οἵ πἰρὰ ρτίβδβι ου ἴβοβο πὶ 
μὰ πὸ 7ιϑὲ οἰαίτα ἴο ἱ. ΤῊΘ ραγπιθηὶ οὗ [86 Ὀεῖθαβ οοοδϑιοσϑά (86 τοῦ 
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δέῃ οἵ ἐδ ἰδημἷο δηὰ ἐδ βϑογορο οοπιτα ἐθ ἰΠ6 76; δηὰ (6 τγὰ8 1} 6 
ὁοκιπλοηοοιωθηΐ οὗ ἰμδἱ Ἰουβ 5οσίεδ οὗ ορργεβδίοῃ, ρεσβϑουϊίος, διὰ ὑϊοοά"- 
864, νυβίοϊι ἱοοὶς ρ᾽δοθ ἴῃ [86 δεαυδὶ υπᾶὰδϑν ΑηθοοδΌδ. 
76 Βανο, ἱπάοϑά, πὸ ἀδίϑ ἐπ δηοϊθηϊ ἰβίουυ ὉῪ Ὑδίο (δ6 ΟΣ ἀΔγ, 

οἵ δυύεη σροηίῃ, οοπηροίοα τε (ἢ 6 Γαδ δοίϊοη5 αῦονο τοϊδίε σδη ὃθ 6χΧ-. 

8οῖ]γ δδοοοτίδιηοἁά. Βαὶ (89 ψϑα;» 16 οὐσίδιῃ ; δηᾶ δ8 [Π6 {ἰπ|6 96:8 ἴ0 ὉΦ 
ἀεβηΐέε ἴὰ οὐ ἰοχί, (Π6 ἔδὶν ργοϑυμαριίίοη ἰ8, ἰδὶ (δ6 οὐἱοτοαὶς οὗ [9 
Ρορυΐδοα, δηὰ (μ6 Ὀδί{16 δαὶ (οἸονγθα, οοηδεϊἷοα ἐμ 6 ἐσγηέπιβ α σωο οὗ 
1ο 2300 ἀδγε. ὅ66 ΕἸΟΘΙΙοΙ,, ΑΠΏΑ165 Εδρ. ὅγχ. ὑ. ἐ6; δηὰ αἶδο [788}- 
4.᾽᾿ε ΟἸγοιοὶ, Ὑδο ἢχβι οὗ ἰμοδ ὑνγὸ βοϊϊὰ δῃὰ δχοθιϊθης τείίοσθ, 89 

ἰδίκοαὺ ἰδ τωοδί ὑδίῃβ ἰο ϑῃθοϊοδίθ {πΠ6 ϑιγγίδη ᾿ἰἰβίοσυ, διὰ ἰθ ἐΠ)6 τηοδὲ ἰο 
θῸ τοϊϊοὰ ὕὑροῦ. Βοίδ ἀερϑῃὰ τοδί οὐ 2 Νίδοο. 4: 89---42 δ6 τμοἷσ 
ΒΟΌΓΟΘ ; ὙΠ6ΓΘ (Π6 ἐπι6 ἰ8Β ποὶ βρϑο βο Ά}Υ ποθ, Βυΐ ΕἸοο οἷ, βθθσδ 
τηοϑβί ἱπογου ἢ γ δηὰ δοουγδαιοῖγ ἰοὸ ἢανθ ἀενοϊοροᾶ [Π6 οουγβα οὗ δνυβηίβ. 

ΑΒ ἴο (86 ἀϊβδιθηῆοα θείπνοθη [86 ἰἰπ)6 Β6γα, νἱζ. 2800 ἄδγβ, αηὰ τὴ 
ἴδγεθ διὰ ἃ [8] γϑδτθ ἴα 7: 2ὅ, 1 [Π6 γοϑὰδὺ ὨΔΥΤΟΥΪΥ ἱπβρϑοῖβ (ἢ 6 ἰδ θυ, 

Βο Ὑ111 ρογοοῖνο, [μδὲ [π6 {ἰπλ9 ἴπο ΓΘ δρϑο θα [88 τοϊδιΐοῃ ἰοὸ 186 ρμοσγίοᾶ 
ἀυσίηρσ τ δίοῖ Απιϊοοϊυ8 ΘΠ ΙΓΟῚΥ ργο ! Ὀϊϊδά 186 6 8ἢ τε σίου ἴῃ ΘΥΘΕΥ͂ 
δὁδρθο. Τΐδ ροτιοᾶ, 88 8 γ76}} Κη ἢ, ΘΟΥΤεϑροη 8 Ἡΐ Ηἰδίογῖο] ἔμ οΙδ, 
1π (Βὸ ραϑεᾶσε ὈδίΌγο 08, ἃ ΤΟΥ͂Θ ΟΧίΘηδΙνΘ 80 σῖοβ οὗἉ ουθηίδ 18 οοτηρτίβοὰ, 
88 τ. 10---12 ἱπήϊοαίθ. ὙΠΟΥ͂ Ὀορὶπ ὙΠῸ 88880}18 οὐ (ἢὉ6 Ρῥγὶθβι μβοοΐ, 
(ποῖ τὸ Βα νΘ 8600 ἴο ὃδθ τηδίίεν οἵ ἰδοί, 48 βἰδίϑα δῦονδ), δηὰ δηὰ σι 

ἴῃς ἀεβοογδίίοη δηᾶ Ὀγοδίσδαιίοη οἵ 411} (π8ὲ 18 βδογθὰ δηὰ ὮὨοΪγ. [1 18. υπ- 
ὨΘΟΘΒΘΑΤῪ ἴἰ0 Βῃον, (πα΄ δ. ἢ οὗἁ [6 [ὨίηρΒ ἀεϑογ Ὀ6 ἃ ὈαΪοπρΒ ἴο δδοῖ δηά 
ΘΥΟΓῪ ρασὶ οἵ (86 2800 ἄδγβ. Ἐποιρὰ (δαὶ ἴπ6 ϑνθπίβ ΔΥῸ διμοσοεδίυδ, 
διὰ δργοδά οὐδνῦ ἴἴπ6 {{π|6 βρϑοϊβεὰ 'π οὔὐῦ ἰεαχ.0 Ὅῆὸ ἐγαγερίπρ ἀοιση οὐ 
ἀεσταάδιίοη οὗ ἰμ6 ρεϊεδιμβοοὰ δπὰ (6 βϑποίθΑΓΥ οομπητηθποθὰ (μ6 ἩΒοἷθ 
βετίοβ οἵ ορργοδείοῃ δηὰ ρογϑϑουίου ; δηὰ {18 τῖἢ πιοϑὶ αροταναιθὰ δοίδ 
οὗ βρονῖ]οβο δηα ὈΪΔΘΡΏΘΙΑΥ, Ὑγ88 4160 (ἢ6 οοπϑυϊημηδίίοη οὗὨ (δ6 ἰγσγβϑη 9 

ουΐγα 68. , 

(16) Αμὰ ἐξ σαπιὸ ἴὸ Ρ848, ἔδδὲ Ἡδ|16 1 τς ὈΘμο  ἰΐηρ, 1 Τϑδηΐοὶ, [86 νυἱδίου, [δὲ 1 

δοασὶι ίος ἴι6 πιοδιηίηρ ; δηὰ 1ο] ἰδοῖε Ἧδδ 006 δίδηδίηρ Ὀεῖογο τὴ ᾿ἶΐο [86 ΔρΡρδαγ- 
δῆςο οὗ Δ Ι2Δῃ. 

Αβονο (ν. 18) δὴ αηφεῖ δϑίκβ ἃ αυδδίίοη οὗ δῃοῖποσ. Ηοσο ὉΥ βυ)οϊῃ- 
πᾳ 1 ακῖεϊ, (μ6 οοηϊζαϑὶ ἰδ τηϑὰθ τηοτῸ δἰ τι κίηρ Ὀοίγθθη 1Π6 ργϑδϑοηὶ δηὰ 
(δὸ ἴοιτοον ἰθαυΐγογ. --- ὙἾΕἫ2., [πῇ Οὗ τιν Ἢ τ δυ δ. ργοπόδῃ. --- 7. 22α».- 
ἑοὶ ἰἴ6 υἱγῖυδ! [6 τοροτοη οὔ ὑπαὶ ργοπουη, ἰῃ ἀποίμον ἴοστη τ βίοῖι 
ΤἸΆΔΙκο5 [ἢ 6 ΕΧρΓοβϑϑίοα Π2ΟΓῈ ᾿ηύ Βαῖνο. --- 7 δοιισλέ ἰδέ πιραηῖης ΟΥ α πιεαῃ- 
ἵπ 5 86 (6 Ηδῦ. τμβ. Τὸ Π-- Β6ΓΘ δρρεπαβα (ὁ (86 συϑγῦ, ἀθῃοίθβ δῇ 
οδοτί οὗ ἱποϊἰηδιίοη ἴο ββοῖ, αὶ 196. 1. «β. Οὐυν ἑάϊοπι που] ΘΙΏΡΙΟΥ ἐδ 

ραπίησ ἴῃ δυο ἃ τοϊαιϊίοη δ ἰμδὶ ἰὼ Ὑμίοι ἴμ6 ποῦ ΓΒ δίδηα. -- 
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ἼΠΔΡ.,) ὅθ 76 16, ἷ. 6. ὙΠ 8 ΥἹΟΥΥ ; ἴου (μαὶ (88 δηροὶ ἨῺῸ88 88 γαῖ δἱ 
Βοῦ6 ἀϊδίβποθ ἴοι) Πϑδηΐθὶ δῃρθδιβ ἔτοπῃι νυ. 17. ΤΙνδθ δῆρθὶ 15 {86 
ἈΖΎΘΓΙ ΩΡ. οὗ ν. 18, δηὰ [8 Ο'αὐγίεἰ οὗ ν. 16. --- Σζε ἐδλε ἀρρεοαγαπος 
97 α τπαῃ ἰ8 ἀθϑι βηθαὶν 80 δχργεββϑά, ἰῃ ογάδθγ (ο ἰμάϊοαίθ ἱμαὶ [868 δῆρεὶ 
δδβυμθα 8. δυμηδη ἰὌγτὰ ΟἿΪΥ ἴον ἴῃ (16 Ὀθὶηρ, ΟΥ ἴῃ ΒΡΡΘΆΓΆΠΟΘ ΟἾΪΥ, δηᾶ 
οὶ ἴῃ ΣΈ Δ] γ. ΤὨ15 ἰδ οΘομηπιοι (Ὠτουρθουΐ [86 ΒΙθἷθ, ἩΒΘΏ ΔΏΡ6]5 ΣΏΘ ΚΘ 
ἐμοὶ ἀρρβᾶγβθῃοβ ; 6. 8. αβϑη. 18: 2, 16. Φοβὰ. ὅ: 18. Φυάρ. 18:10, 11. 
Ιλκο 24: 4, οἷο. --- 3.) υϑθα ΓΆΓΟΙΥ οὐ οὗ (86 ροοίϊο ἀπὰ ρσορμϑᾶς ὈοΟΐΚ, 
Ὀυΐ ΤΟΥ σοΙϊ 0 ἴῃ Αταπιδθδῃ. Τδα βίθπι οἵ (18 πογὰ ἀδηοίεβα δεὶπφ 
δίγοη, Ῥοισεν εἶ; δῃα ῬτΟΌΔΌΪΥ ἴῃ [86 Ῥϑδβαρθ Ὀϑίογο ὑ8, ἰῃ6 ἰ4θβα οὗ ἃ 
βίσοηρ, δηἀ ρονΘΓΙΙ τη, ἴῃ δοοογάδηοθ γε [86 ΘΙΥΤΠΟΪΟΩΥ οἵ [26 νγογὰ, 
ἷ8 ἰηϊο ἀξ ἰο Ὀ6 τεἰδἰηθα. 

(16) Απάὰ 1 δοαγὰ {π6 νοΐςε οὗ 6 πιδῃ δοΐνγοοῃ [πὲ Ὁ]αἱ, αηὰ ἢ οτἱοὰ δου δπᾶ βαϊὰ: 

Οδοτοὶ, οχρ δίῃ ἰο τ. 18 βαύβοῃ ἴδ υΥἱβίοῃ. 

Τῆο υοἷοο οὕ α πιαρ ἈΘΤῈ ΤΘΔΠΒ ἃ γοΐοθ {κα (πὲ οὗ ἃ τηδη, 1. 6. [Π6 δηροὶ 
ϑΡΘΚΟ γῆογθ ἤμπιαπο. ὙΝὨΟ 1ηΐ8 δηροὶ 88, 18 Ὠοΐ βαϊὰ ; δῃὰ ἰ86 ΘΟ 760- 
ἴαταβ ἐμαὶ 6 τϑ πὸ Μίοαβίδῃ (Τ μϑοά.), οὐ ΜΊοΒδοὶ (6 ἘδΔΌΡ᾽η8), ἃγὸ 
0.86 1688 δηὰ ἱπαρροαὶίθβ. βοίισδοη ἰλα ζϊαΐ οκὰ ταϑδῃ, δ8 186 ννογὰ 1" 
πδίυγα ΠΥ ̓ ηἀἰοαίθδ, ΟὨΪΥ δεέισοοη ἰδ ἔισο εἴἰάδβ οὐ δαπΐε ο ἰδὲ ὕϊας. ----- 
05} ἀθποία8 (86 ἸουΠ688 οΥ ἀϊδιϊοίηθ 88 ΝΪΠῺ ἩΒΙΟΝ (ῃ6 τοσὰβ ὑσαγθ 
ΒΡΟΚΚΘη. --- ἸὩ ΠΡ, ὃ 84, Νοίθ 1. -- ΠΣ ἼΦΠ 8 (Π6 Θαυλνα!θηὶ οὗ 11π. 1,6ῃ- 
ἔοι βαᾶγϑ8, ἰμαὶ [Π6 παῖε Οαὐτγίοὶ, οὐ ταί μοῦ (μ6 ἰάθα οἵ βϑύθῃ φγεδεσοθ- 
απροῖς, ἰα Ὀοττονοα ἔγοτα Ῥαγβίβιη. Βαὶ “6 δηροὶ οἵ 118 ργθϑϑῆσθ᾽ 8 
Ὧ0 ἰδἰθ ἰάδα διηοηρ ἰμ6 Ηδῦγονβ; ἰδ Ῥοηΐ. οἴδη ἀΐβοϊίοβθβ ἱ{. Ουὲ οἵ 

(86 Ὀοοῖκ οὗ Πδηϊοὶ, ἐξ 18 ποῖ υδα] ἰη [86 Ο. Τεβί. ἰο σίνθ ὈΓΌΡΟΙ ΠΆΤ68 
ἴο δῆσεϊβ. Βυὶ Οαδγίοί οσσυγβ αἰδὸ ῃ ἴδῃ. 9: 21, απὰ ἴθ Ταυΐτθ 1: 19, 

206; δῃά 80 ἰῃ [πΠ6 Ὀοοὶς οὗ Εποςῖι, 9: 1. 20:1. ὙΠῸ δηροὶ τυδὶ Βανο 

Ὀδθη ἰΖἢ ἰη ϑιἰδίίοη, ἰῃ οσάθὺ (δὶ μα βῃου]ὰ σίνο οοηυπαπαάβ, ἃ8 Β6γα, ἴο 
Οδοτίοὶ. : 

(17) Απὰ ἢδ σ8π1ι6 πϑᾶῦ ἴο τπτῆοτα 1 βἰοοᾶ, αηὰ ὙΠ ἢδ ΟΔΠ]6 1 ΜἨΔ88 ἰεττ δὰ, δηᾶ ὦ 

[6}} ἀροῦ ΤΥ ἔδοθ; δηά ἢ βδὶά ἴο πη: ὅοη οἵ πῃδῃ, τηδτῖς νοὶ! (δὲ 186 νυἱδίοῃ ἰ6 ἴοσ 
ἴδ εἰπιο οὗ (ῃς δῃὰ. 

ΑἸπιοϑὲ ΘΥΘΡΥ ΒΟΓΘ ἰη [86 δετίρίυγοδ, (μ6 νἱβίοη οὗ Οοὰ οὐ οὗ δῃροΪὶδ 
8 ΤΟργαϑθηϊβα 88 ργοάυςσίησ ἀρ διΐοη, οοπδίογηδίίοη, οσ θύθη βοοηϊηᾷ ; 

Οδοη. 1ὅ: 12, οοιρ. Ψοῦ 4: 18 δ6ᾳ. ὅδη. 16: 18. 82: 80. Πευϊ. 18: 16. 
Ψψυάσ. 6: 22. 18: 22. 188. 6: ὅ. 1Τμκο 1: 12, 29. 2:9. Αοἰϑ 9: 8, 8, οἷο. --- 

ἼὭΣ32), ΝΙρῆ. οὗ Ὥϑ2, (86 Ὁ ὙΣ] ἢ Ἰλαρ.. ἑογίθ οοπιρτγίβίηρ Ὁ οὗ {Π6 δίϑπὶ 
δὰ Ὁ οἵ ἰ[6 Ἰογιμδίϊνο βυβῆῖχ, ξ 20. 1. 8. --- Τ΄ε ἐΐπιθ οΥ ἐλδ ἐπα ρτδϑθηίδ 
ΤΏΟΓΟ αἰ β᾽ συγ [ἤδη οπ6 πιϊριὶ αἱ ἢγεί ϑυβρεοει. οὐπά οἵ σαὶ ῦ ΟΥ̓ Δη- 
οοδυβῦ Οὖὗ οἵ ἃ ἰσουδ]ουβ δβίδίο οὗ {Πρ ἢ ΟΥ ὁπ οἵ (86 ποιὰ ἢ Νοὶ 

᾿ὗἾἶ 
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ΤΩΘΤΕΪΥ οὗἩ ΑΠΠΟΟΝαΒ ; [ῸΓ Ηἷ8. ᾿τηρογίδηοθ, 85 ΧΙ δἰ 64 ἰπ πα Ὀοοῖ οὗ 
ϑαϊὶοὶ, αὐῖβθϑ ὑσὶ πο ΡΑΙῪ ΤΓΟΠπῚ ὮΐΒ ΡΟΥΤΟΙ [0 ΒΠΠΟΥ͂ (ἢ6 Ῥ6ΘΟρΙῈ οὗ Οοά,. 
Νοῖ (Π6 δπὰ οὔ (π6 ψου]Ἱὰ ; [0Γ ἱπ οἤδρ. νἱϊ. πο Μοββίδηϊο ρογίοα 'β ἀδνοὶ- 
ορϑὰ δἱ {π6 οἷοβϑ οὗ 118 ργϑά! οἰΐοῃδ, απὰ γοὶ {πὸ Μαεββίδηϊο τοῖρῃ 8 1861} 
(Β6 6πᾶ ογ Δὲ (πη οὗἩ ([ἢ6 ψου]ὰ. Υ. 19 ρῖνοβ ὺ8β ρδσῆδρβ βοῆηθ ᾿ΐρῃΐ; 
ὈΣΕΠῚ ΓΟ ΠΝ 2. τπ ἐλὲ ἰαζίεν' πιο ΟΥ̓ ἰδε ἐπαϊσηπαίΐον, ἱ. 6. ἴπ 186 Ἰαἴον {ἶπγ8 
οἵ Δ] οι οἢ8 ροστηϊἰεἀ ἴο 6 Ὀχουρῶϊ ὑροη Ιἴβϑγϑοῖ, θδοδυβα οὗ ἴπ6 ἀϊνίη8 
πα σπδίίοη δραϊηβὶ ὑπο ῖν δῖηβ. Ὅῃ6 νἱβίοῃ 1 66! ἴῃ ἴδε σεδοθ8. ΟΠΪΥ ἴθ 
ἐλε ἐπα οἵ 1μο86 Βρϑοΐαὶ δ] οἰΐοηβ, (Πδὶ ἀγα ἴο οοΐῶδ οῃ ἴμ6 ῥϑορὶς οὗ (88 
δεν δεύοτο ἴἰμ6 Μοββίδηϊς ρογίοα, απὰ νος ἢ δτο πιδὰθ (ἢ βυδ]θοὶ οὗὅὨ 
ῬτορἤΘΟΥ Ὀθοδα86 οὗὨ (πεῖν ρογίδησθ. Τθ6 ᾿νδγηΐηρ ἴο πιαγᾷ εὐοῖϊ ΟΥ 
σοπδίον ἴμ6 υἱβίοῃ, Ὀδοδαυβ 1ὲ ἀἰβϑοϊοβθβ ἢθ86 881] οπβ, οοηπθοῖβ 1.861} 

οὗ οουχβθ ὙΠ} ἃ ϑυρροββα ᾿πηροτίδηοα αἰἰδομϑά ἴο ἴῃ6 Κηον]θαρα οὗ (86 
πα] βρβοὶαὶ ἰγου 168 οἵ [6 Ψ6ν»ν8 Ὀδίοσα (86 οοτηΐπρ οὗ (Π6 Μοββίαι. ΤῊΘ 
ἘΔΌΡΙἢ5 68}1} [Π086 ἰγου Ὁ ]68 Τη Ὁ Ἴ55ΤΙ. 

(18) Απὰ ΜὮ]6 δα γγὰ8 βρεδκίηρ νι τἢ πιθ, 1 τγρ 4 'ῃ ἃ ἄθδρ 8166 ΡΟῚ ΤΥ ἔδοο, 95 
156 εδγίἢ, δηὰ ἢθ ᾿οποβοὰ τηθ, αῃἀ τηδάθ Πη6 ἴο δϑη ὮΡ [ἢ ΤΩ ΡΪδοθ. 

ΥΩ ΠΑγ6 ΘΧργαββοᾶ ὉΥ͂ οἰγουπι]οσουςοπ, ἴοτ γνὸ οδηποῖ ᾿πλϊίαία [ἢ 6 

ΝΡ. (ΟΠ). Βοσθ. ὉΠ τΤΏΘΒΠ8 ἐο 5Π07α, Δηα ἴῃ θη (ο δθ ἵπ α αἰδὲρ βἴδερ ΟΣ 
δίμερογυ. Ταη 6], Βούγαν συ, ἀοεδ ἢοΐ πιθδη ἰοὺ δβϑβογὶ {πὶ ἢ6 νγ88 ΠΟΓΑΙΪΥ 

Φ5]6 6 Ρ ἴῃ {Π6 σοτηπηοη ΨἈΆΥ, Ὀυΐ [Πδὶ ἢ6 ψᾺ8 ἰῃ 50 466 Ρ ἃ Β.ΟΟΙ 88 ἴο ἰδ 
811 βοπεδίίοη δηα ροτσοθρίίοῃ οὗἩ ουϊνατγὰ οὈ]οοίβ, δηὰ ἴο Ὀ6 εἰσείςμῃοα ουξ 
Β6]ρΡ]688 ἁροη ἴΠ6 στουπά. Βαϊ {Π)|6 μόνον οὗ 1:6 δῃρ6} 8 ἰουςσῖ! τονϊνϑᾶ 
δίχῃ, δηα ΘΏΔΌ]6α τα ἴο δίδηα ὑρ. 

(19) Απὰ δ βαϊὰ : Βθιοϊὰ Ε1Ὶ ν|}1 πηδῖο ἴπο6 το Κπονν δαὶ 5041] ἰακα ρίδοε ἰῃ (δ 
ἰδέϊοσ ρου οα οἵ 1η6 ᾿πά δι οη ; [ῸΓ δὶ δῃ δρροϊπιοὰ {ἰπι6 '8 (᾿6 οηᾶ. 

2, ΠΑΡΆ. ἢ οπι ἰδ α ἴῃ 1Π6 ἢτβί 5, ὃ 20. 8. ἘοΙΔΓΙΒ. ---- ΠΡ ΤΌ, Ῥαγέ. 

ΗΙρΉ. οἵὗὨ 915, Βθγε, 885 οἴδη δἰβεῖνῇογο, υ86ἀ ᾿ἴκ6 {πὸ 1,διπ Ελαϊ. ἴῃ --- 

Τμδ. --- Τὴο ἰαίίεν ρεγίοά ὁ ἰλ6 ἡπαϊσπαΐέοτι ᾿τλρ]168, (ἰμαὶ [π6 τ 8016 ρεσιοᾶ 
δ ἴο Θοηίη6 ἴῸΓ βοπλθίϊπηα, [Ὁ ΤΙΝ ἀδῃοί6Β ΟὨ]Υ͂ ἐλδ ἰαξίον' ρατί ο {ϊ. 
Τα τπηεδηΐηρ οὗ ὈΣῚ Παγὸ τηυβὶ θ6 τηϑᾶς ουὔἱ ἔγοτῃ (Π6 οοηίεχί. 3. 10 

--14 δον ἐμαὶ ἀοα Ν]1]] ρῖνθ ὑρ ἷ8. ῬΘΟΡΪΘ, οἰἴγ, δῃὰ δνθὴ β8ποίυ τ, 

ἴοσυ ἃ {{π|6, ἰο ἃ ψ]Ο ΚΘ ΟΡΡΓΈΒΒΟΡ πὰ ἱπνϑάογ ---α ἀεβὶρηαί θα ὈΥ ΣῈΏ ἴῃ ν. 
12. Ὑὴ οομλίης ΟΥἨΘ Βαρροηΐηρ οὗ βρϑοῖδὶ οὐ ἷβ ΘΥΥΎΠ ΓΘ, ἱῆ [86 
δον 8 ϑοσὶ ρίυγοβ, βροΐζθη οὗ 88 ἴπ6 οββοὶ οὗ αἰνίηθ ἀΐβρίθδβυσα, πα ποῖ 
ὈΠΏΔΙυΤΑΙΥ, ᾿μογοίοσο, ἰ8 οἴθη παιηθᾶ ἐήθ ισγαίἦ οΥΓ Οοά, ἴῃ ἰμ6 Ο, Τεδί. 

δηὰ ᾿ἴη ἰΠ6 Ναν ; 6. . 154. 10: ὅ, 26. 26: 20. 80: 27. Αἴαιϊ. 8: 7, οι. 
1: 18. 2: ὅ. ΕρΒ. 2: 8. ὅ: 6. (οἱ. 8: 6. Βον. 11: 18. Ετοτ {Π18 ΤΑ ΠΩΣ 
Ἰοῦλ ᾿ὺ σοσλ68, ὑπαὶ [ῃὴ6 ὙΓΙΟΣ 88 ρυΐ [86 αγίοίβξ Ὀφίοτο ὈΦῚ, ἱ. 6. 86 
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(Δ Κ68 «1: ἴῸγ ρταπίοά, (παι (86 ΤεΘάῖοΣ π}}} τοῖον (λ6 οὐ ἐλαί ὑπιαϊσπαίτον, ἴο 

16 βδῖπο ψ ϊο ᾿88 δἰγεδαυν Ὀθθη ἀθβογ θεὰ ἱπῃ {Π6 οοπίεχί. 10 Ρ]δἰ εν 
ΤΩΘ 8 Βοτα ἐλδ δοαδοη Οὗ ὑπαϊφηπαίζοπ οἷν ἴμ6 ραγὶ οἵ αοἂ, νῆὸο ρίνεβ υρ 
Ηΐθ ῬΘορ]θ ἴο ρα βοΐ, θοσδυδβ6 1Π6Υ̓ ὮΆΡΘ βἰηποὰ δρδὶπεί πω. Αονθ, 
ἴῃ ν. 14, ἃ δεί ἰἕηιδ (Ξ-. ἽΣ Ὁ) 18 ῃϑῖηθα, (τ|Ζ. 2800 ἀ8γ8), ᾿μδη ἀοἰΐνοε- 
δη66 ἥγοτῃ [86 βδοουγχα Ψ}}} 06 σγαπίθα. Ὑῆδὶ ψΒὶοΣ 18 (ὁ ἰδκα υἷδος 
ὯΘΑΆΓΡ [6 ο1086 οὗ (Π6 ἱπαϊρηδιϊοη-ρογοα, (ΛΝ), 18 (86 τηοδὲ ῥγοσηϊμες 

(ΐηρς ἴῃ (86 ῥγορμειὶς υἱβίοη, δὰ δὶ ψ μος Πδηΐθὶ δπὰ 1116 “Θν δα 
ῬΘΟρΡΪΘ ψογα τοδὶ ἰηἰεγθθίε ἃ ἰοὸ πον. Ὑηδὶ ΥἹ 18 [86 βυδ)θοὶ οὗἉ (86 
εἴδυδο, δηὰ (Παὶ (ἢ6 νογὺ οὗ οχἰβίθποθ 18 πῃ ρ]]εὰ δον ἱἰ, Βοοπβ ἴὸ ὃθ 
οἷθδν, Ὀδοδιδ6, ᾿Γ γα ἰγαηδὶαίθ 16 οἰαυδα ἰἢυ8, 707 απ αρροϊηίεα ἐΐνι οὗ 

απ ἐπά, δπὰ δϑὶς τ[86 χυρδιίοη : ἢζλαΐ ἰδ ἴὉΓ 8 δρροϊηϊθα {ἴτὴ6 ἢ 186 οοδ- 
ἰοχί ρίνεβ 08 ὯὨῸ ΔΠΒΕΥ. [1816 γῆ ἴο Ὀ6 εαυϊναϊθηί (0 ΟΡ ρῆγαβα ἥπαΐ 
ἐδδιιδ, ἀμ ἀδυ8}}Υ ᾿ηνοϊ νης ἴΠ6 Ἰάδα οὐἉ εὐ οἢ δὴ ἰϑϑῦβ ἴῃ 186 ᾿ΔΥ οὗ )7υὰβ- 

τηϑηΐ ΟΓ Ῥυῃβῃιηθηί. [1π κα ΤΩΔΏΠΕΟΣ 8 1 αἴηρἰογοᾶ ἱπ Ὁ) δη. 9: 28, 
Ὑ ΠΟΤ 1 ἈΡΡΘΘΓΒ ίο Ὀ6 {]|66 ἈΡΡ]Π16ὰ ἰο [ἢ6 ἀφθδαῖ οὗἨ Απιίοςὰβ Ἐρὶ- 

Ῥῆδηοβ, Τα ᾿ἴκα αἶδο ἱπ 8: 17, 1. 6.ὄ 1πΠ ΟΣ ἱπητηοαϊδία οοπίεχί. Τδδὶ 

(16 δηρεῖ .8}}5 [η6 βρϑεΐαὶ αἰἱϑηιίοη οὐ 6 η16] ἴο (8. Τορὶς, (Ὀο1 8 ἱπ Ὑδ. 
17 δηὰ 19), δηὰ τηϑηίϊοηϑ ΟὨΪΥ 1Π}}8, Βῆονν8, Ὀδσγοπα ΔῺΥ ροοᾶ Γϑϑβϑοῦ (ῸΣ 

ἀουδὶ, (πὶ {πΠ6 {ἰπ|68 δηᾶὰ ρυπίβῃπγεηὶ οὗἨ Απεοοδυβ --- ἴΠ6 παρ Οὗ εἴα 

ΈΒ, [Π6 ΠῚΞ) --α οοηδίϊυ16 {1.6 Ὀυγάθη οὗὨ [Π6 νἱϑίοη 7υδὶ σοϊαίεα. Ὑιδί 

ΟἰδΟΣ τηϑίίογϑ σοβρϑοίηρ ἴ[ἢ6 Μεάο- Ῥογδίδη ἀγηδϑίυ, {αὶ οὔ ΑἸοχϑηάοσ, 
δηα οἵἉ 18 δι ο β8ο γα, ΔΓ6 ἰουςΠ αὶ ὈρΡΟΠ, ΒΘ 8 10 Ὀ6 τηδῖη]γ Ὀδοδῦδδ ἐμ 6 7 
διλῃα ΠΙβιοσΊ ΟΆ}]Υ οοπποοίοα Ἡ}} {Π|Ὸ ἀγηδδβίυ οἵ Αῃθοσδυβ. 

(20) ΤὮΘ τάχα τυ ἢ ἴΠοὰ βανγοδὶ Παυΐηρς {πἴ|Ὸ02 ΠΟΙΠΒ, 8 ἴ6 Κρ οὔ Μοᾶϊδ δηὰ 
Ῥογϑὶδ. 

ὈΣΣΟΣ ἴῃ Ρθθξ6, 566 ἴῸγ {π6 ἴοττα ν. ὃ. 8ΌΟΥΘ. --- ἶξ 1π6 Κίη 5, εἰο.,» (86 

νοσὺ ἐδ, 85 508], ὈεΙηρσ 0] 164. 1 Πᾶνα οπιρίοΥοα ἴῃ νεσὺ δέπσωίατ, Ὀ6- 

οδυβὸ διὲς 8 [ἴ8 ΤΏΟΓΟ ᾿τητηραϊαῖα δυ)]θοῖ. ΠΟΤῈ α͵δο, 88 'π οδβὸβ δἰτηοβὲ 
ψἰπουΐ πυμηῦεγ, (Π6 ν τ ἐξ ῥ᾽] δἰ ἾνῪ σοῆνο 8 (06 Β8Π16 56 Π86 88 γΈργδ- 

δεηίδ, δγηιδοίἑτεδ, πιεαΉ8, Εἴς. ---- 71} ἀἴποε οὗ Μεοαϊα απὰ Ῥεγξδΐα, Ἰ. 6. (86 

οοηίϊηυοὰ ἀγηδϑίυ οὗ ΝΜ ο- Ῥεγείδη Κίηρβ; δηᾷ (18 οὐ σουγβα 18 δ8 τυ ἢ 
88 ἴ0 58ύ, ἐλ6 ΜΜεαο-  εγδβίαη δηιρῖγο, ἴον αὶ πρβ ἅτ [ἢ6 Γαργοβθηϊβενοδ οὗ 
δι ρῖγα, ΟἹ εἰποίθπι ἀρθηίθ πὶ Θϑί Ὁ] ἸΒ Πρ πα ρσγοδοσνὶηρ ἰ. 

(21) Απὰ [86 δϑιροδὶ ἰ8 8 κἴηρ οὗ τεεςο; δηὰ δ ἴ0ὸ ἰὴθ ἰδιχε ποσὰ δοίτεεη ἐῷ 
6Υ88 --- [815 16 τ16 ὅγϑι Κίηρ,. 

ἘΕΔΓῚ ΤΩΒ86.. ὈδΟδῦΒ6 1, Δ Βουρἢ ΓΕρΌΪΑΥΪΥ ἴδε, ἀθαίριαθβ ἴῃ {Π|8 
ῬΪἶδοθ ἃ ἀπ. ἴ{ βῃου]ὰ Ὀὲ ποίθά, αἶδβο, {{Ππ81 ἢθσα 8 ΟΠΪΥ ὁπ Βογῃ, τ δὲ. 
ΓΟρΡΓΘβ 8. ΑἸΟΧΒΠΟΘΣ 88 8016 Κίηρ οὗ τὴ 6 ἐπυρίγο ἤθγα ἴῃ αυρείίοη. Ὑ Ποα 
816 16 Ὀτοκθη, δηοίμ Σ᾽ ἐπι ρῖγο οὗ ἃ αἀἰδεγοηι Κἰηὰ εγῖϑοθ ουἱὶ οὗὅἁὨ [18 Γυΐῃϑ; 

»Σ 
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οοταρ. 11: 4, πθιοτο {πἰ6 νἱοιν οὗ (ἴθ ταδίϊον 15 ἔγ οχργοβϑϑοᾶ, Ζ γε ἀίησ 
ἄἀοεϑ ποὶ πϑοθββα ΓΙ Υ ̓πλΡΙῪ ἰμδὺ (6 γα γα οἶμον Κίηρϑ οὗ [Π 8816 ΒίΆ ΠΡ 

ΟΥ οοηάϊιίοη «ἴον ᾿ΐπι, ΔΠΥ ΙΏΟΓΘ (ἤδη ἤγεί δου. ὨΘΟΘΒΒΆΓΙΪΥ ἱπηρ}168 (Πδὶ 
Βα δγὰ οἶμον σμ!]άγοη οὔ [Π6 βαπιθ ραγθηίβ. [Ι͂ἢ Δίδοσ. 1:1 11 18 βαϊὰ οὗ 

ΑἸεχδπάογ: ᾿ββασίλευσε πρότερος ἐπὶ τὴν ᾿ Ελλάδα. 

(33) Απά 69 ἴο εἶἴο [μογῃ] ἰπδὶ τ88 ὅγοόκαπ, δηὰ πεῖ δίοοὰ ὑρ ἴοαν ἰπ τ 6 τοοπὶ 
ἰδοτεοῖ --- ἰοαγ Κιησάοτῃϑ ἴτοιῃ [Π6 ἡδιίϊοι 5.14}} ασῖβα, θαι ποῖ υνἱτἢ 8. ΘΟΥΤΟΓ. 

ΤΌΣΞ,ΤΙ, ἴθπι. Ῥασγί. Νίρὶι. ασγθοῖίησ ἢ ἸΔΡ ἱπιρ! 6, ἀπά 80 οἵ 186 

δδς ΠυΠΙΌΕΓ ἀπά ρεπάεν. -- Οὐ [86 οἰ ποτ μβαπά, ΠΏΣ 18. 8 ῥ]υγ. ἔδπι. 
Ἰπιροτῆ,, δῃ ἃ ἀρτθοδ ΜΠ Ὡ 590 ἐπ ρ ]6α.---- γι ἐδλ6 τόοπι οὗ ἐΐ, '. 6. ἴῃ [η6 τοοτὰ 
οὗ [6 στοαὶ ἤόγη, Ὠϊοἢ ΠᾺ8 ΠΟῪ ὈδΟοΟπηΘ Ὀτοζεη. --- ΤΡ55, ρΡἷυτν. οὗ 

ΤΙΙ͂Ξ9 Ὁ, 8566 ὃ 80. 2. --- ἰλΌ, ψ του τ8. ἀγίῖο]6, 111. 3 ’οπι α παίέοπ. Ἠδά 
16 δυο Ὀθθη ἐπιρὶογοὰ ἴῃ Ηεῦτον, ἰΐ τηυβὶ γοΐδυ οἰμοῦ ἴὸ ἃ Ῥγουουβ 

τηοηίΐοη οὔ “ἵ, (νηοῦ ἀο68 ποῖ δχὶβὶ [6 γ6), ογ 656 ἰο (6 Οεηΐΐος (τὰ 

ἔϑνη) οοἰ!εοιίνεῖγ, ἴῃ ἀἰδιϊποιϊίοη ἔγοια ἰμ6 ὅενγβι ΤῊΪβ 1α8ὺ πιοδηΐηρ 18 

ποὶ {πὶ ψ Ὠίοἢ [Π6 τυγιίοῦ ἱπίθπαβ ἴο οοῆνου. Η16 πιϑϑηϑ α [ἢθδί θη] πα- 

δον, Ὀὰϊ ποῖ (πΠ6 ὙΠ0]6 πι458 οὗ (ἰῃ6 Βοδίῃθη. δ8.1}1, ἴῃ ΕΠ 5} τὰ σδπηοῖ 

(οἰϊονν Ἔχϑοῖν ἴῃ Ηἷβ βίθρϑ ; ἴοῦ α παίίοη που]ὰ νῖῖἢ ὰ8 Ὀ6 ἰοο ἱπάἀεδηϊία, 

δηὰ πουϊὰ δϑϑιῃ ἴο ἱπάϊσδίθ {πα Π6 ἩΤΙΓΟΥ νγ88 υποογίδίη ἔγοῖη δὶ αὐϑ7- 

(6γ {π6 ἴουν Κἰησάοπια νου ἀ βρτίησ ἃρ. [ ἴανα (Πϑγθίογα γοηἀογοὰ “Δ 
βοπι ἐλε παίΐοπ ; δῃὰ ἴΠ6 πχδδηϊης 18, ὕγοπι (λο μεαίλοπ παξίοπ οὔςα τυ] ὈῪ 
ἐδλε φγοαὶ ἤοτΉ. ---- ΤΥ, Τπιροτί, 8 ρ]. ἔδπι., τι ἴδια. βυβῆχ ἰογιηδίϊνε, 
διηὰ (5) ργϑθῆχ 48 1Γ παβεβ. ἼὟνο 68568 οὗ ("6 βᾶπι6 Κἰπὰ 6 ἥπά 6]86- 
πῆογα, ΥἱΖ. το γ ἰη αδη. 80: 88, ἀπα Γ9 γι ἴῃ 1 ὅδ, 6: 12, θοϊἢ μανίης 
νι. Βα Ὁ] οἰ 8; βδ66 ἀδ8. [δβῃγσοῦ. ξ 81. 2. 1η ὅ'υγ., ΟΠ πια]ὰ., δὰ Αγβϑῦ., 

ιν 84 ἴδηι. Ρ]ατ. 18 [ογηγθα ἴῃ ἴπ6 βδη16 ὙΑΥ. [8 οὖἦῦ ἰδχί [Π6η 8η ονϑῦ- 

εἰσὶὶ οὗ ἰγδηβογθθγβ, ῬΠῸ υποοηϑοϊουβὶγ [Ο]]ονν οα βοῖηθ οὔ {86 Κἰπατϑὰ ἰδη- 
συᾶσοθ ψῖ ἢ τ Πίσῃ (ΠΟΥ 6 γα [ἈΠ] αγ ἢ Οὖ᾽ 18 ἴὲ τ γον Ολαϊάαϊτίπς Η6- 
ὕγανν, τ ἰσἢ (Π|6 ΟΥ̓ ΡΊΠΑΙ ἩΣΙΓΟΡ ΤΠΏΔῪ δᾶνα ορὶογοα ἢ ὙΠ σογι δἰ ΠΥ 76 
ἐδηποὶ ἀεςοϊάα ; Ὀὰϊ 1 5Βμου]ά, οἡ ἔπ 6 ̓ν Π0]6, γαῖ μδὺ ἐπα πα (ὁ (6 ἸΔ[[6 Γ 810- 

ροϑιιοη. --- διί ποί ἵπ λὲξ εἰσοησίλ, 1. 6. ποῖ τα ἢ 1Π6 ΡΟΥΘ οὐ τισὶ οὔ 6 
ξιοαὶ ἸοΓη ; [Ὁ ποηθ οὔ ἰδ ἴουῦ ΚιηραοΠ8 6 Γ6 δαυλ] ἴῃ ρονγοῦ ο (δὶ οὗ 

ΑἸοχαπάου. Τῆο οὐχ ᾿-- ἰ8Β γβαβο., Ὀυΐ 5111} [Π6Γ6 15 οοηοογά αὐ δοκϑιι, 

ἴον ἀογη ΒΥ Ὁ011Ζ68 ἃ ἐΐπσ. 1 [Π6 ΓΕΒ ἢδ88 δὴ ἀουδὶ ὙΒΕΙΠΕΓΡ (86 

δγεαξὶπρ οὔ (ἰῃ6 στοδὶ βογῇ ποῦ, δηά {Π6 βίδηαϊηρ ὑρ οὗἉ ἴουν ΟἰΠ6ΓΒ ἴῃ ἐΐβ 
τοΟῦΣ, πα Ισ.65 8. ἰΓαπϑιςοη ἔγοπ ἃ (Πἰγα ἀγΥὨΠΔΞΙΥ ἴο ἃ ἰουγίἢ, ἃ σοι ραγίϑοη 
οὔ {Π|8 σοῦβα ὙΠ 11: 4 ΤΏΔῪ [6 ῖρ ἰο βοῖνο ἐμαὶ ἀουδι. [Ιη [δεί, 1 ΚΠΟΥ ποῖ 
Βονν ἰδησυλσθ οου]ά πῆογ ρἰ αἰ ΠΥ ἀπὰ ἀθβηϊ (οἰ Ἔχργαββ τπ6 ἰάθδ οὗ ἃ 
ἰγδηβιτ!οὴ ἔγοπι Οη6 ἀὐμαϑίυ (0 δῃηοῖδοῦ, ἰμδη [86 ἰδηρυδσα οἵ δῃ. 11: 4 
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ἢ88 ἀοπα. Τμδὺ ἰῃ ὈΟΪᾺ ραβϑαρθθ ἴῃ 6 Βᾶπ|6 Βα ο ΒΒ: οἢ 18 ὉΠΟΥ͂ ΘΟΠΒΙ᾽ 6 ΓΆ- 
ἐΐοη, (6 τὸ σδη Ὀδ6 πο ἀουδί. 

(238) Απᾷ ἴπ ἢ Ἰδιίον ματὶ οὗ {Π6}γ τοῖρτι, ὙΠΘῺ ἰΓΒΉΒΟΤΟΒΕΟΥΒ 5841} ΠΑΥ ΟΟΠῚῈ ἴὼ 
416 (}}, {Πότ 5}}4}} βιδπ ἃ ὰρ ἃ Κίηρ οὗ βίθγῃ δβρθοὺ πὰ ἐκ] οἀ ἴπ γα ]οηΐϊ ἀον]οο5. 

ὨΓΙΝ ἃ σδηποί Ὀ6 ΡΓΟΡΟΓΙΥ τοηἀογοά (ἢ Ἡβ νογπῖοκ) ἐοεσαγά ἰδὲ ἐπά. 

Τι πηυϑὲ πλθδη αἰμγίηφ ἐλα ἰαίέον Ῥαγέ οὐ ρμοτγίζοτι. --- Τὰ ὈΓΛΗΞΘ Ὁ, [86 δι} 
ἂχ τηυδὺ Ὀ6 τοΐογτοα ἰο {π6 Κίῃσάοπλβ (δὶ Γἶβο υρ δἦρογ ἱπ6 στοϑδϑί βοστὶ ἰδ 

Ὀτοόκθη. Ποοδ {ἰἸ6 ἩΣΙΟΓ Πη6Δῃ ἴ0 ΠΟΥ ΘΥ ἴδ 6 1468, ἰμδὺ 4}1 ἔουτγ οἵ [86 ἀγ- 
ὩΆ51168 νν δἰ Οἢ [Ὁ] ονγοά {μαὶ οὗἩἨ ΑἸοχαπάθσ, ατὸ ἴο δ6 Ὀτουρῶϊ ἰηἴο δοοουπὶ 

Β6ΓΘ, ΟΥ ΟὨΪΥ ἴδ ἰεβάϊηρ ρογίίοη οὗ ἴθι, ν]Ζ. ϑυγῖα δῃὰ Εσγρί ἢ 1 νο 
ΤΏΔΥ ὑτγίηρ οἷ. χΙ, ἴο ὈΘΑΓ ὕροη [818 απ αβίϊομ, (ῃ 6 δῆβῦγον ὙΥ11} οὗὨ σουγδα Ὁ6: 

ΤΙ ἵνοὸ ἀγηδϑίῖθβ δὲ παπηϑὰ ; ἴον οὗ ἱῆθπὶ δἰτηοβὶ Ἔχ ϊ βίον 068 (ἢ6 
ΔΌΪΠΟΥ ΒΡΘΔΚ ἴῃ [16 αἰθνθηίῃ ομαρίοι. Βοβίάθβ, (686 γογα ἴ86 βγηρσβϑι 

δηὰ πιοβὺ Ἰαϑίϊηρ οὗ 411. 1π ραγίίου αν, νὰ ταδρθοῖ ἰο ϑγσία, [86 ογὰ οἵ 

δοίθυουϑ Νοδίον (18 Βγεὶ Κίπρ ἰὴ (1Π6 ατοοΐδῃ [1η6) δορῖπβ τὲ Β. Ο. 812, 

δηὰ Απιοοδ8 οοτητηθηοορά 8 ταίσῃ ἴῃ 175 Β. Ὁ. Τα ἀδαϊΐηα οὗ (86 
Βγτίδη οιηρίγα νγ88 μαβίθηδα Ὀγ 8 ἀοἴδαι δῃηὰ ἄθδίῃ ; δηᾶ δ τμουσὴ ἰΐ Ββαὰ 

8. ὨΟΙΏΪη8] οχίβίθησο, ἀοόνγῃ ἴο {Π6 ἰπι6 6η ῬΟΙΏΡΘΥ ονογγϑη (μδὶ γορίο, 

γοὶ ἰξ νγα8 ἴῃ (Π6 ᾿ιδηἀ8 οὗἁὨ ἱποοιηροίθηϊ ρθῦβοῃδ ΟΣ [Ὀγοὶ ρΏΘΓΒ, 80 ἰμδί [ΐ 

ὑ)|δϑ δὰ: Π{|16 δοοουπίεα οὗ [0 νδβ {πη ἃ τηδίίοσ οὗ εἰβίοσίςδὶ ἴβοί, (πδί 
1Π6 ἀοτχϊηίοη οὗ Απιίϊοομυβ ἘΡΙΡμδη68, οοτηπηθηςθα ἀυτγίηρ [Π6 ἑαέεν ρατί 

οὔτε ϑγτίδῃ ἀγπαβιυ, τ βθίμοῦ τ μαννα ταβρθοῦ ἰο {ϊπ16 ΟΣ ἰ0 ἔξ ἀθαἰίη- 

ἴηρ βίαίθ οὗ [π6 ρονοσγῃιηθηΐ, ἰῃ οοταρυϊίηρ, ΒΟ. 8 ροτοά. 1ωϑηρθγκο 88- 

8ογίβ, Ψἱ βου! ΘΩΥ υδ] Ποδίίου, ἐμαὶ (μ6 τυ βΒαυρροβαὰ Απιοομαβ (0 ὃθ 

186 1481 οὔ 1π8 ϑγγίδπ Κίηρβ, ογ ἰδὲ ἱ ἢ πὶ (μ6 ϑγγίδη ἀοπιϊπίοι που ὰ 

[4]}, δῃᾷ {16 {ἰπλ68 οὗ 116 Μ6ββίϑῃ ἰητηράϊαίοὶγ βυοοθθᾶ. 1 οδηποὶ γορατὰ 

ΤΟΛΆΤΙΝ 88. ὈΘΙΏΡ, 80 ΠΑΓΓΟΥΙΪΥ ταϑίτοἰεά, Ὑὴ6 ὈΠΘ5Π ΤΙΣ 50 οἴϊθη 6πι- 

Ρἰογαὰ ἰο ἀεβίρηδία ἐλ ἰαίίον ρογίοα ΟΥΓ {λι6 τσοτϊά ἴῃ νΓϊο ἢ (μ6 Δοβϑίδα 
τοῦ ὰ τηλῖκα Ηἷ8 ἀρρϑᾶγαῃοθ, 18 ΒΌΓΟΙΥ ποὶ οοπῆηποά [0 παρὸν [{π||{8. 
Ἑπουρ, ἐπαὶ ἴῃ 1μ6 ἀθοϊπίπρ ρατί οὐ ἴμ6 ϑιγγίαπ διηρίγα, μι ὑγγϑαί δηά 
Ραδγβθουίΐογ, ἀθβογ θά ἴῃ 1ῃ6 βϑαιεὶ, σϑηθ ἰὸ 1π6 ἰθτοπθ. ΤῈ ὑ]ο 5 μδά 
ΑἸγοΒαΥ Ὀθαη βίγυοις Ὁ (ῃ6 ΒΕοπιδῃβ, ἰη (μεῖς ἀοίδαι οὕ Απιίίοολυβ (86 

Οτοαδῖ, νυν ἰοἢ ᾿πῆϊοιοα 4 νουπά οἡ [ῃ6 ϑιγτγίδη ἀουλίηίοι [μδἰ γγ85 ΠΈΥΟ 

ἴο Ὀ6 συγοὰ, Απιοοδυβ Ερὶ ρθη 68, ὈΥ 18 νν1168 Δ ἃ ΒίΓΑΙΔΡΘΏ18, βυδίαἰποά 

ἩϊΏΒ6Ι ἴον αν ἢ]6. Βαϊ Ὀδίογα 8 ἀθδίμ, [μ6 νἱγίαδὶ ἀἰββοϊυίίοη οἵ δἰδ 

διηρίγα βθαπηθᾶ ἴο ὃ6 αἱ Ββαπά. 1 40 ποί ἴδε], ἱμεγθίογθ, ΒΩ πϑοθββί!ῦ οἷ 

Ἰη οΓργοίϊηρ (Π6 ραββᾶρβ, ἰπ Γαϑρθοῖ ἴ9 ὉΛΙ, 88 1θηροτῖο που] ΑΥ̓͂Θ 

8. -- ΑΒ ἴο {π6 ὑπιριδάΐαίο σοπιΐηφ οὔ [Π6 Μοβδίϑῃ, αἴδν 1μ6 ἀοίδαι δά 

ἄραίῃ οὐ Απίίοομ8, ἰΒ ἴδ ποὶ βίγβησα, 1 [86 δῖον οὔ (μ6 ὈοΟΚ οὗ Ῥαηϊεὶ 
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Ὑστοίο αἶνον 8. ροτίοα, (νοι ᾿ῳΘΌμοτκΘ πγδ πἰδῖη8), (μὲ 6 δῃου]ὰ δυο 
δβυρροδίθα βυοὶ ἃ βϑηϊτδηΐ, τ ΘΏ 18 οὐ ΟὈϑθγνδίίου που ]Ἱὰ 166] ἢὰνθ 
οουϊγϑαϊείοα 17 [ἢ τ δ! γ, μουονον, [86 ἀονϑὶορημθηίβ οὗ (818 πδίῃγο, ἴῃ 
180 Ροοῖς οἵ αηϊοὶ, βίδῃα οη σοτητθοη στουπὰ Ὑ}Ὲ ἰῃο86 οὗἨ Ι5αῖδὴ δά 
οἶδεν ργορὶιοίβ, 85 Ὑ76 8.181} 866 σζοσθ ζὉ}}Υ ἴῃ (Π6 βεαυθὶ. 1 ναὶ 15 βαϊὰ 
ἴῃ τοϊδίΐοη ἴο ({ϊ8 δυ Ὁ] 6 οὶ Ὁγ [86 ὈΟΟΚ οὗὁἨ ϑ.6ηῖοὶ, νν}}}} Βοσῦνο 85 8ὴ δζρὺ- 

τηθηΐϊ ἴο Βῇιονν παΐ (6 Ὀοοΐς ψγὰ8 ποί τὶ ἴθη ὈΥ ἐπαὶ ρτορδαῖ, ([Π6 ἢ νυ μδὶ 

Ἰδαϊαῖ δηἀ οἴδὺ ργορῃδίβ δαυδ βαια ἴῃ {6 ΠΚ6 ΨΔΥ ν1}} βαεσνα ἰο ΒΠΟῪ 

1μαὲ [Βεῖγ σου κδ ᾶγὸ ποῖ ραεηυσπθ, ὙΠδΐ ργονθδ ἐοο πιο, ἀοο5 ῃοΐ ρῸ 

συσγοηὲ διηοησ ἰορίοἰΔΠ9 88 δουηᾶ ἀγρυτηθηί, 
1ὴ ταξαγὰ ἴο ΠΡ ΦΘΙ ὈΣΤ,, τοήδη ἐλδ ἐγαπιθργθβδοῦς δλαϊΐ ἔαυθ σοηιδ (ο 

ὑλὲ {ιϊϊ, ἰ. 6. οοταρ]οἰαα (86 [0]] τηϑαβυγα οὗ {μον ἰηἰχυίγ, 1 υπάοσείβηᾶ 

[818 85 δανὶηρ τοϑρθοί ἴο ἀροδίαζέχί πο υἵξισδ, ν ὯΟ, ἴῃ {π6 (ἢπ|6 οὗ Απιϊο- 
ου8 Ερίρῃδη68, ἔοσβοοῖ ἰμεὶν ἰατγβ δῃά ὑϑᾶρθβ, δη δἴοσ οὐδ πῖηρ (ἢ 6 
ΔρΡρτγοδαίίου οἵ Απιϊοςθι8, ἱηιτοάυςοα ᾿φαέλοηι τιῖ68 ἀπ ὑδᾶρθδβ διηοηρ (ἢ 6 
Ἡεῦτον8, δηα ουθη θ01}} ἃ μοαί 6 ἢ σΥμηπαβίυτι ἴῸΓ ὑΠποὶν σΆΠ68 ἴἰη Φ6τ- 
ΒΆΪ]6π). 8366 ἃ [}1] δοοουηΐ ἴῃ 1 Μίᾷδοο. 1: 11 8.64.» ΨΏΘΓΘ [Π6 ἩΓΙΓΟΓ 
ἀοαῦθι]ε88 τὶ 8. αγθ ὑροὴ ὈΠΣΦΩΣ δογα, 6818 {Π6πὶ παράνομοι. 
ΤΠ βϑ286 ΟΘΟΌΓΓΘΠΟΘ 18 ἴῃ Ὑἱονν ἴῃ γ.19 ἀρουθ, ΏΘΓΟ ἰἰ6 ἐΐπιθ οὗ 
ὧδε τπασπαίίοη 18 δρόκθὴ οὐ. ἊΟοᾶ ρᾶνγθ ὕΡ 86 ον ἴο οἰιαϑιϊβοσηθηΐ 

ὈΥ [1856 Πδηὰβ οὗ [06 “ βίϑγῃ-νδαροὰ δηὰ ὴ]γ Κίην. [1 νου]ὰ 56 61ὴ 
ἐμαὶ 16 πο] ηδίίοη ἰο δροβίαι!ζθ δγοδαΥ οχί βίο ΔΙΠΟΠρ ΤΔΠΥ οἵ {Π6 
φον 5, θείογε Απιϊοολιβ ἰηἰοσι  ἀ]ο ἃ ὙΠ ΓΠΟΙΓ σοησοτβΒ. Ηἰβ8 γὐδίησ 
μρ (ΤΣ) ἀοθ8 ποῖ βοσθ 80 τῃυοῖ ἀθδίρτδίθ ἢ18 ΤΏ Θ ΓΘ δοσθεβίοη [0 {Π6 

{πγοηθ, 85 [15 Ὀαοοπλίηρ [86 δῖ! γ6 ΘΏΘΙΙΥ δηἀ ΟΡΡΓΕΒδοῦ οὗἩ ἰπ6 “6008. 

ΤΕ δ Ὀασδη ἴο Ὅ6, 88 8000 88 [86 ΡΙου8 “6078 Ὀσρϑη ἴ0 Ορροβα (Π6 
ΒοΑ ΒΘ. 5 ἢ ἱπηονδίϊοηϑ ὙΒΙΟὮ ἢ18 ρδΓ Β8η5 ἱπιγοάυσοα δἀτηοηρ {ΠΏ 61]. ---- 

ὉῸῺΘ ἸΣ ταῖσι πγθδη ο7 απ ἐπιρμάφει ἰοοῖ, Ὀὰϊ δα ᾿ΐβ δέογγιθ858 Δηα ογιοζίῳ 

ΔΓΘ ΤΏΟΓΘ ΡΓΟΌΔΌΪΝ ἱπίθηἀδὰ ἰο Ὀ6 οΠδαγδοίοσΖεα, 88 'ῃ θυ. 28: ὅ0, ἀπά 
80 1 Βανα ἰγαπβίδιθα ἰὲ δέθγγ ὁ" αδρεοί ; οοταρ. 7: 19, 28, 2δ. 11:88, ὙΤβδὶ 
ἈΠΕ οΒυΒ, ΜΠ} 411 18 οχίγανασϑηοθ δηὰ [011168, μδα της ἢ γα 688 δηὰ 
ΒΌὈ(ΙΕΙΥ, δηα οἴξη Ὀγουφηῦ ἀρουΐ 818 ἀδβίρτιβ ὈὉῪ σηθ8η8 οὗ Παδίίθ δπά 

οσὐπηΐης --- ὈΤΊΉΤῚ ὙΠ3Ὁ --τ ΡΡΘΔΙΒ δΔουπα δ ἴτομῃ 11: 21.---28, 2ὅ, 82. 
ΤῊ δβϑι6 ομαγδοίθγ ἰβ χίνϑη δὶπὶ 'η Ῥοϊγῦ. Βεὶᾳ. ΧΧΧΙ, δ. Αρρίδη, ἀ6 
Βεῦ. ὅγγ. ΧΙΝ. 866 αἷβο 1 Μϑος. 1: 80 βεᾳ. 2 δος. ὅ: 24--26, Τὸ 
[86 Ηοιηδη ἈΠ ββϑοσβ ἢ6 ργοίεββοα γτοαΐ γεραγα δηὰ ἔγἐ πάρ ἰὸν (86 
Βουηϑηβ, τυ 1]6 ἢ6 δοίοά ἰπ ἃ πιδηηοῦ ἀΐγθ οι] (6 ΘΟὨΙΓΑΤΥ. Ευτηθη68 
δηὰ Αἰἰαἰυδ, Κίπρϑ οὐἩ Ῥαογζϑίηοϑ, ἢ6 τοῦ ΟΥ̓ΘΣ (0 ἢΪ8 οδυ86 ὈΥ ἢδίίεΓ δηὰ 
ἔαὶτ ργοπαΐβθϑ, 80 {πδὺ (Π6Υ αἰἀδὰ ἰη ἀοι τοηΐηρ Ηο]οἄοτυβ, απ ἱπ Ορροβ- 

ἴηρ (6 οἰαίπιδ οὗἩἍ 186 Εσγρίίαῃ ῬιοΙοταΥ ἴὸ 186 ἰἤγοπο οὗ ϑ'υγῖ8' ὍΒὲ 
δΆπ6 ῬΓΟΙΘτΩΥ, ἰδ ΠΘΡΒΘΝ, μ6 ἱηνοίρὶοὰ δπὰ ἀδοεῖνϑα ὈΥ ῥγθίβθῃοϑϑ οὗ 
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ἰηἰογροβίηρ ἰῃ (86 αϑδὶγβ οὗ Εργρὶ (Ὁ Ϊ8 Ὀοηοδὶ, Μυ}}}16 μῖ8 τϑαὶ οδ)θοὶ 
88 ρἰυπάσν; 866 Π δῆ. 11: 25, ΕἸἼἸΏΔΙΪγ, Β6 ἰοοῖκ ροββθββίοῃ οὐ ψθσυβδ] τι 
ὈΥ 5ἰγαίδρϑι δηὰ ἔγδυᾶ, (ἐλάλησεν αὐτοῖς λόγους εἰρηνικοὺς ἐν δόλῳ, 
1 Μαοο. 1: 80, οοπιρ. 2 Μίϑος. ὅ: 24----260) ; 80 ὑμαὺ (6 τηοδβί οοπβρίσυοῦδ 

ΡΑτίβ οἵ ἰν18 ομδγδοίθῦ, ΘΓ ΘΙΥ δοὰ ἔγαυ, ἀσὸ ἀθνοϊορϑα ἱπ ουν ἰοχί. 

(22) Απὰ ἢἰ58 βίγϑηρτδ π}}} νσὰχ ταὶ ἢ υ, δὰ γεῖ ηοἱ ΟΥ̓ 818 οὐ δίγοπριῃ ; δπὰ ποη- 
ἀετγίι ΠΥ Ὑ11}1 Βο ἀδείγον, πὰ ργοβρογ 'ῃ ἢἷδ ἀπάδτιδκίηρ, γ68, ἢ6 ν11}} ἀΟΘΙΓΟΥ͂ ΤΊΔΌΥ͂, 
δυθη ἴῃ6 ρθορὶθ οὗ 1Π6 βαὶπί8. 

Ζοεί ποί ὃψ ἀϊΐξ οιση δἰγεησφίδ, [Ὀαἱ ὈΥ͂ [86 τηῖρμὶ πιο Οοάἄ ρῖνα8β μἰπ}], 
6 {πΠ6 δη{6818 πο ΗἩ σογηῖοκ ππβ μ6 γα; δηὰ 8ο Τβοοάογοὶῖ, Ερῇγεπι 

ὥγταϑ, 8η4 80π16 οἴμετβ. ΤῊΪἷ8 βθη886, ἤθη {Π6 Θχργοβϑϑίοη 5 ἰΆΚϑη ἰῇ ἃ 
ταο β6ἃ νᾶ, 18 Ὠοὺ ἴῃ 1186] ΟὈ] οἰ ΟΠΔ0]6 ; Ὀαὶ ᾿ΐ ΒΕΘΙΩΒ τῆοΓῈ ῬΓΟΌΔΌΪΘ 
(δαὶ [Π6 Βρδδκϑὺ τηθϑῇβ ἴὺ β8Ύ, ἰμαΐί Απιοοθυβ νν111 ποί Ὀ6 ροϊθηΐ οὐ (86 

στουηά οὗ Γ6Δ] ἀπ ρσορδγ βίγεηρίἢ οὗ ἀοιηϊηίοη, Ραΐ οἡ 186 στουπὰ οὗ [86 
δυο δῃὰ ουπηϊηρ᾽ 580 ΘΟΠϑρ᾽ συ Ου5}Υ Ἔχ ἢ] ἰδ ἀ ἴῃ [Π6 ργοοθάϊηρ νογβο, δπὰ 
ἴῃ 186 οἴαὺ ρβββδρθ8 ἐμοῦ δ] υ θὰ ἴθ. ἴη νι δίὶ σοβρϑοίβ {μ6 δοσοουρ }8ἢ- 
τηθηῖ οὗ ιἷ8 ἀοϑίρτιϑ ΟΥ̓ ΡΟΥΤΘΟΥ νγ88 τηδηϊ 864, [ἢ6 Β64116] ᾿ΌΓΠΙΒ υ8. -- 

ὉΪΧΘ.), Ῥαγί. ρίαν. 884 Δαν γ ΑΙ Ϊγ, ὃ 98. 2. 6. --- ΤΣ ἰδ ΠΘΓα 6Π|- 
Ρἱογοὰ αὐεοἰιμοῖψ, ἱ. 6. νη ποὰΐ ἀπ ἐΟ]]ονσίης Αςο. 6886. --- ΠΙΌΞῚ ΤΟ ΧΙῚ 
ἔνγο νϑγῸ8 ἴῃ οπα ἰάδϑ, δἰ ἴμδγῦ οὐ τ πῖοῖ πιδῪ Ὀ6 τεπάογεά δανθγΌ Δ] }γ ; 566 
ξ 139. 8, αηὰ 4. Νοίθ 1. ὙὯὴ. ταῖρδι, [μογθίογθ, ματα ἰγαηβ]αί : Ἅ4πα δέ 

ἐλαϊϊ! ἐποοιώο [8 ἀα8ϊρη8}7 ργοβρεγοιβῖῃ. 1 ρτοῖδσ, βοσσονοσ, ἴΠ6 ἰγδηβὶα- 

τἴοη δχμιυἱτοὰ ἀθονα ; ὙμῖοΒ 18 ΘαΌ Δ} οογγθοί, πᾶ τοηάθγβ [86 βυρρίο- 

ταθηΐ οὗ ἃ ποὰμ ΠηΘΟΟββΆσυ. Α 116Γ8] ἰγϑηβιδίΐοῃ οὐγ ἰάϊοσα 00}}} ποῖ 

Μ6}1 ὕὈθατ. 1 ἰΔΚ6 ΠῺΡ ἰο 6 οἤβηςπη68 ἃ οοπδίγμοίίο ργάεσπατις ἴῃ 18 

Βοοῖ, ἴπ6 ]} ότι οὐἩ νοὶ 18 ρίνϑη ἰπ 11: 86, Ἴπ9 ΠΟΤῚ, δ δλαϊΐ ἀο 

αοοογάϊπφ ἰο ἠΐβ ρίθαβιιγο. ---- ὈΥΦΊΧΞ, ΤΏΟΓΘ 808] τι 6808 πιὶσλίῳ οΥ στοαί ; 

ΒΕΓΘ ἦϊ τϑίεσβ ὁ σγθαίπεδδ 0 πιωηδοτ5, ὅδ ταθαπβ πιαπῳ. 1 ἐλ πιϊφλϊψ 
6 Γ πιοδηΐ, (6 τις 16 που]ὰ οὐ οοῦγβα Ὅ6 ἰπβεγίβα, ----- ὈΛΘΡ ἘΣῚ ἰ8 

δροχϑρθίῖοδὶ, ραγιουϊαγιζίησ [86 ρίουϑ ὅενγβ. ὙΤῊ6 δον δ παίίοη, 88 σοη- 

δοογαίθα ἰο αοάἄ, δῇ οδ)ϑᾶὰ ῪΡ δἀπὰ ὈΛΘῚ, ποὶ τ ΓΘαΌΘΠΠΥ ἴῃ (Π6 

δαογοὰ θοοκβ. [{ 18 ποὺ ραυγιουϊαυὶν ἰο [Π6 Βρθδκαιβ ρύγροβα ἤδγο, 0 ἀ6- 

βογίθα (ἢ6 βἰδυρδίας ν μΐοι Απιοοῖυ8 ρεγρδίσαι θα διηοηρ (86 Βεδίμθῃ 

πδίϊοηβ δυτοδᾶ. ΟἿ οουγβα [86 ρεορίε οΥ ἐλ6 βαΐπιίβ ταυβὶ ἴθ τηθϑῃ [86 

»ἵοιιϑ ὅ6νν8, Ὀδοδυβα [88 Βρθδῖϑγ [48 ΔΙγδάυ ϑροόκθη οἵ [86 Ὁ Σ:Ό διμοῃβ 

ἰμθπ, ν. 28. 

(25) Απὰ Ἀδεδαβο οὗ Ηἷβ σπππίηρ, Βα Μ}Π} τοπάον ἀδοοὶξ ργοβρθσοῦβ ἴῃ ᾿ῖθ πδπὰ, δοὰ 

ἴὰ δἰ9 οσα ποαγί Μ11]1 ἢ6 ΤΩΔΡΉΥ Πἰπλβο ἢ, δηὰ ἈποΧροοι αἰ ΜΠ} ἢ6 ἀδΞΙΓΟΥ͂ ΤΩΔΗΥ: 

Ἢ χρογθονοῦ δρδίηϑὲ [το Ῥυΐηςα οἵ ρτίπορβ ψἢ}} 6 βιδῃὰ Ὁρ, δηὰ νίϊβοῦι μβηὰ [οὗ ταδὶ] 

80.411 πα Ὀ6 αὐοεὶγ ἀεδιγογοά. 

Νουο οὔίδα δηοίθηϊ ἰγδηβιδεϊοηβ Ἀρρθδσ ἴο βᾶυθ υπάἀοσβίοοα [818 ὙΕΓΒθ, 

-- ἊΣ 
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δὶ Ἰοδϑὲ {π6 ἢσβι οἰδῦδβθ οὗ ἰξ, δηὰ [86 γ μαγϑ ἱμογείοσο σοηάοσοα ἰξ ἴῃ ἃ νϑ- 
ΣΙ ΘΙΥ οὗ νᾶγ8. Ὑ86 ἀἸΠ ΟΠ Υ βθθιιβ ἰο μανα θθθ ὙΠ} 99, ὙΠ ΙΘΝ ὧδ 
ΘΟΙΩΙΏΟΏΪΥ υ864 ἴῃ 8 ροοά 86η860, 6. Κ΄. ισιδάοπι, αἀδογοίζοτι, οἴς. ; αὶ ἰὲ 18 

4160 σβρβῦ]6 οὗ ἃ αἀἰβδσεηὶ τηϑϑδηΐηρ, νἱΖ. σμηπίηρ, ἑεαρσαοῖίῳ, ἰὰ ἀοὶπᾳ ον] 
85 γ06 }} ἃ8 ροοῦ ; {κὸ [1 16: 8, “Τρ οἰ! άτοη οὗ (μἷ8 νοσ]ὰ ἀχὸ εσῖδον 

(φρονιμώτεροι) ἴῃ {μοὶν σεποσγαίίοη ἔμδη 186 Ομ ]άγθη οἵ ᾿ρ μι ,᾽ 1. 6. πιοῦδ 
ϑαφασίοις, ἀεχίεγομα. Τῃ ἴλοὶ 532 ἰ8 ἀδχίογιψ οΥἨ ϑβασαοίίῳ 5ἰτΑΡΙΥ ; δηὰ 
[88 Ὀοΐηρ ροποσίο, Ὁ ΤΏΔΥῪ ὉΘ υϑοὰ ἴῃ 84 β6η86 οἰἴμος σοοᾶ οὐ ῬΡ84ά. ἴη 

τεϑρθοῦ ἰο ἀϊείογίοαί ξαοίδ ν Ὠϊοι 11 αδίγαῖο {μ18, [ΠΟΥ μᾶνα δἰ ροδαν Ὀθθῃ 
δανεγίϑα ἰὸ ἴῃ 186 ρῥγϑοθάϊηρ' νβζβδ. ---- 5π|ὲι, παρσηῦψ, δηἃ 88. τὸ ΟΥΒΟΣ 
οὈ]δοὶ 18 ΘΓΘ Βιυρρ] 164, {π6 νϑγὺ 1.861 Βα ρρ]ῖ68 οπϑ, νἱΖ. πιασηῖῳ ἀὐηιεοῖ, 
Ἡον οδαγδοίοσγίϑιϊο {πἰ8 ἰδ οὗ Απθοομθ, 411 το Βανα σοδὰ μἷ8 ἢἰβίουυ 
τουϑὶ ΚΗΟΥ͂,. --- ΠΥΡΌΣ, τς ἐπὶ Ῥόασα; Ὀασῦ [Π6 ΗΘΌΓΘΥ ΘΠΡΙΟΥ8 (ἢ 8 6Χ- 
ὈΓγαδβίοῃ ἰο ἀθϑισῃηδίθ (μ6 1ά68 οἵ διἀάσοπῖν, ὡπεχροοίοαΐῳῃ, 1. 6. ἴῃ ἃ ΤΑΥ͂ τ ἰοἢ 
8.0 ἢ 88 6ΓΘ ἴῃ αυϊοί! 6 6 ΓΘ ποῖ ἄσσασο οὗ Ιἢ {Π6 Β8Π16 ΤΏ ΔΠΠΟΥ 18 186 

ποτὰ οι ρ]ογοα ἴῃ 11: 21, 24; δἀπὰ 80 ὈἸΡῸΣ ἰῃ Φοῦ 1δὅ: 21. 1η ϑ'υγῖδο 
δηὰ (Ἰβα]άθθ 18 ἴπ6 ββῖιθ ὑβᾶρᾳ6. 8:1} (86 ἰάθα οἵ ρεασείμϊί! ργοίδηοοβ 
866 π|8 (0 Ὀ6 ἱποἰαἀθα. Α {}} Ἔχϑρϑβὶβ οὔ (818 15 ἰου πὰ ἱπ {π6 παγγαϊίοη ἴῃ 
1 Μίδος. 1: 80 βρᾳ. : “Ηδ [16 τι] ΠΥ {γα 6- οἸ]Θοίοῦ οὐὗἨ Απεοοβα8] 

ΒΡΟΚΘ ἰο ἴποπι [οὗ ϑγυβαὶθα} ροασοίμ ἐροτας .. . Διὰ 16 [611 ὕροη [86 
αἷἰγ δια ἀδηΐῃ, απα βεροίθ 1 νγῖ ἢ στοαὶ βἰδυρ ον, πὰ ἀδϑίγογοά τιυοἢ ρ60- 
Ρἷθ οὗ 18γ86]. --- 4πά ασαϊηδί ἐδ γίποο ΟἹ ργΐποος δλαϊΐ δε εἰαπά υ, ἰϑ 
ἀοδὶσηθά (ο γϑπάθν ἐμ6 παγγδίίοη οἰϊτηδοίῖς. Νοὶ ΟὔἹΥ ἀοθϑ [86 ἱπωρὶουϑ 

ἱγταηὶ ἀββίγου [Π8 ρθορὶβ οὗ Οἀοά, θυϊ 868 ἈΪπι86 1 ἴῃ ΑΥΓΑῪ δραίηδὶ αοὰ 
δἰπιβο ἢ. 80 ἴῃ υβ. 10, 11, δῦονϑβ. ---- Ἴ5. ὈΒ δὲ, {|| τοϊίλοι λαπά, τ ἰοὰ 
ῬΙΔΙΏΪΥ πλθϑηβ, νΠ ουῦ ὑπ ἱπίθυροβι οη οὐ πυπιδη ῬΟΥ͂Σ. -- ΞΘ ., 11. 

εἰαϊί δὲ ὀγοζεπ ἵπ ρίδοθ8. ΤῈ ἰδησύυδᾶρο 18 δἀαρίοα ἴο ἴῃ Ξγτηθοϊ, νἱΖ. [86 

κα λογη. Τί τηθδηϊηρ; 18, ἐοἑαϊζῳ ἀρδίγοψεα. ἙἘδοὶΒ οογτεϑροηὰ. Αο- 

οοτάϊηρ ἴο Πίβίοσυ, Ἀπ οομ 8, ΔΘ Γ ταδγολίηρ ἰηΐο Ῥογβίδ, ἀπὰ σου θἱηρ [Π6 
ἰοταρὶς αἱ ΕἸ πιδῖβ, νγα8 ἀσίνθη ΑΥΘΔΥ ὈΥ ΡΟρΌ]ΑΓ ἴυχαυὶ ; δηὰ ὁ δ σϑ- 
[στη Ὀδοῖκ ἰονγαγὰϑ ϑγτῖα, Β6 νγὰβ ταϑῦ τ ἢ [86 ποτνϑ οὗ [Π6 ἰο(] ἀοἴοαϊί οὗὨ 

8 ΔΓΙΩΥ ἴῃ Ψυάθα, δῃὰ οὗ (6 ταϑίογαίίοη οὗἩ {86 θη} ρ}6 βοῦν οθ8 {ἢ 6 ΓΘ. 
Ῥοϊγρθίυ5 (ΧΧΧΙ. 11) β8γ8 οὗ δίπ), [παὶ “6. γεϊϊ πιαά (δαιμονήσας) δηὰ 
ἀϊοὰ ; 1 Μβος. 6: 8 τοϊαί68, ἱπαὶ 6 [6]] βἰεὶς οἵ στοῦ ἴον μὶβ Ἰοββθβ ; Αρ- 

ρίδη (Ὀ6 Βοῦ. ὅγγ. 1Χ Υ) 88 γ8 βαρ] Υ : φϑίνων ἐτελεύτησε. Μ᾽ ατίουβ 
βιι8468 ἃτ6 ζίνϑῃ ἰο {Π6 ρῥἰοίατα Ὀγ [Π6 αἰ τθηὶ ἩΧΙΘΓΒ ; 6. ρ.. ἴῃ 1 Μβοο. 

θ: 8 864., ἩΒΙΟΝ Ὠατταίθβ ἷβ ρϑηϊΐθηὶ οοηϊδβδϑίοηβ. Βυΐ {686 αν ἃ 

ϑἰτοῦρ ἰΐηρα οὗ υδιοΐδἦ, οο]οτίηρ. 8.0 τσοὶ 18 ἀπαου θα]  ἰταθ, νἱΖ. ἱπαὶ 

[6 μεσ βῃβα βυδάθη]υ ὈΥ ἃ νἱοϊϑηί δ οκηθββ, ἀυσγίηρ ν᾿ ἰοἷ Ὦ6 ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ [6]] 

ἱπίο ἃ βίδίβ οἵ τωδηΐα. Ηδ ἀϊδά, ἐμβογοΐογο, νἱιβουὶ νυ θῆοα ὈΥ [86 Πδηά οἶ 

τοδΏ, 84 80 85 ἴ0 Πη8Κ6 8 66 ἱπιργοβϑίοη οἵ ρϑσ βῃϊηρ ὈῪ ἃ ΡΘΟΌΑΡ νἱβὶ- 

ἰδίου οὗ Οοά. 
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(26) Απὰ 85 ἰο ἴδ νἱβίοη οὔ ἴμ6 τχογοΐπα δηὰ ([Π0 δνδηίηρ, νοΐ ἢ ΜᾺ ἀοοϊαγεᾶ, ἰὲ ἰδ 
ἔσχατα ; ἀο τῃοῦ ἰΠδη βθαὶ βπρ ἰῃς νἹ 5:0, βίης 10 ἀρρογίδί ει ἢ ἴο ΤΏΔΕΥ ἀδγβ. 

7λε υἵϑίοπ τοϑρεοίίης ἰλδ ευοπίπρ απὰ ἰλὲ πιογηΐησ, ((οτ (818 8 [6 τπηϑϑη- 
ἰηρ οὗἉ [16 ΘΧΡΙΓΘβϑίοη), 18 δχ δἰ ιοἃ ἴῃ ν. 14 δῦουθβ. Αδὶἐ ποτα ,οζοισα, 
81 1Π6 5Υπ100]8 πο (Π6 Ῥγορἢοὶ μδα βδθη, 80 ἴῃ Β81Π1|6 Ὄγίδσ ἴα Β6 ΓΘ 

οὐβουνοὰ. Τῆδ βυγ00}8 ἄγ ἢγϑὶ Ἂχρ]αἰηθὰ οὐ Δρρ]16, δῃὰ ἴμοπ 186 
ΒΡΘΆΚΟΣ ἰουοθθ8 ὕὑροη ἴμ6 ρεγὶοὰ οἵ 2800 ὀυεπέπρ-πογηῖποϑ, '. 6. ἀξ Υ, 
ΒΊΟΣ δα Ὀδδηὴ ἤχοᾶ 88 ἴῃ6 ἰἰγαῖ δ οὐἡἨ Απεϊοου8᾽ Ραγβοουϊίΐοη δηα οΡ- 

Ῥτοϑϑίοη, (π6 οἰδδηβίηρ οὗἨ [86 ΒδησίΔὙ (Υ. 14) Ὀεΐησ οοηβιϊυἱ6α [86 
ἐογγεΐηια αὐ φυοηι οἵ μαΐὶ ἰγγδηι 8 ἀοιηϊπαίίοη ἴῃ δυάεα. ΒΥ ἀδοϊαγίηρ 

ὙΠ} ΘΙ ἢ 8518, ἱπαὶ [Π6 ν᾽βίοῃ γεβρθοίϊπρ {ἰπὶα 8 ἐγμθ. (τ Ν ὑπ), 186 
ΒΡΟΆΚΟΥ Γ6ΔΠ8 [0 68}} αἰἰϑηςοη ἰο ἴῃ 6 ἀδίθγι θα δηᾶ ὑΠ8] ΘΓ Ὁ] 6 ΡὺΓ- 
Ῥοβε οἵ αοά, ἐμπαὲ {Π6 ΣῸΏ ---- ΓῚΞ} --- ΝΣ ἋΣ -- ἰὴ αἀυοδίίοη βου] ποὶ ρῸ 

Ὀογοπά δῖβ ἀαβηρά 1ἰπ|}{8. ---- ὅδαἶ μρ (ἦδ υἱδίοτα ΡΥΘΒΌΡΡΟΒΘΒ [ηδι ΤΠϑδηΐ6] 19 
ἴο σοπαμὶς ᾿ΐ ἰο τα ηρ. 700 δεαΐ τ νοὐἹὰ Ὀ6 ἰο συδγά 1Ὁ ἀραϊηδῖ σπηρα 
ΟΥ ἱπίογροϊαί!οη, 8Πα 80 ἴο ὑῬγεβθῦνθ 1(8 Ἰηἰοστὶγ. ὍΒΕ ἰάρδ οὗ δαΐε ξεορέπρ 

ΌΥ 568] πρ' ὉΡ, 18 ρἰδίη ἰῃ Ἰγευυ. 82: 84, 96γ. 82:14. ΟΥ̓ σουῦβο, βοσθξβ ἴο 
ἃ ὙΓΙΠρ᾿ 18 ργανθηΐθα ὈΥ βθδϊϊηρ ἰϊ, 85 ἴῃ 158. 29:11; σοηβδαιθηιυ 41} ἴπ- 
ἰοστη ἀρ ΝῊ 1 18 ργανθηίθα, Α σα86 ΡῬβγΆ116] τυ ἢ ΟἿ ἰοχὶ 15 [56. 8: 

16, γβοῦα [86 ρῥγορῃδὶ 864]5 ἢἰβ. ργαάιοιοη ἴῃ (μ6 ργϑδθηςα οὐ ᾿ΣΏΘΕΒΘΒ, 

δα οαδβίβ ἰΠ1861 οἡ (86 αΐυτα ἴῸγ ἰ(8 οοτγίδίη Ὁ] ΑἸπιθηῖ. ὍΤῆὰ δεαϊέησ 
ΜΟΌΪΑ τοηὰθν ὃ 86 ΟΌΓΟ ἀσαὶπδί ΒΠΥ ΟΠΔηρΌ, οἰ Π6 Ρ ἰΒγουρὮ 8. ον 1π- 

ἰοτίδγθποθ, οὐ {πμδὶ οὐἁἩ οἰδιοῦβ, δηᾷ δὸ ραϊΐ 0 ἃ ἔδὶγ ἰδβϑὶ 8 οἷαί ἰο {86 
οὔῆςθ οὗ 4 φῬιορίιοί. Βαϊ ἰπ ἐμαὶ ολ86 ἴπ6 ΔΙ] β] οηΐ 88 ΠΘῈΣ δἱ πδηάᾶ: 
τ ΘΓΘΑ8, ἰπ (Π6 ᾿Γεβθηϊ οΆ86, Οη6 ΓΈΔΒΟη ρίνϑῃ ἴου ἴΠ6 86ϑ]ϊηρ ᾽5, (Βαϊ ἐξ ἐς 

ον πιαην ἄανψε, ἱ. 6. ἃ Ἰοηρ' {ἴπ|6δ. Εἴτοιι [86 (Πἰγὰ γοαγ οἵ Β6 βῆ Ζζαγ (ν. 1) 
ἴο {π6 ἀθϑίῃ οὗ Ἀπι!οοῆυβ, 888 γραγβ ἱπίεγνοηθᾶ. ΤῊς ἰάθ8 οὔρργεδογυαΐτοη, 
(Β6η, (] οἢ 18 ἐμ6 ρυθαοηλϊπαηΐ ὁΠ6 ἢδ6γ οοηνουοα ὈΥ ἴΠ6 ννογὰ δοαϊἧν), 

[88 ἃ ᾿εδάϊηρ ρἷδςθ. ὙΤμ6 ἡογδιααῖηρ ΟΥ̓ αοο688 16 ϑθςοπάδγυ, δηὰ ε]οηρΒ 
ΤΩΘΓΟΙΥ ἴἰο (Πδὺ οὗ δεσιιγῖπς ἀσαϊπδί αἰξογαίίζοτιδ. 'ΓῺΘ ΒΔΙῺ6 ΠΙΔῪ δ6 βαϊὰ οὗ 
Πδη. 12: 4,3. Οτ (86 οοηίγαγυ, ἴΠ6 τιον οὗ [ἢ6 ΔΑΡρόσΑΙΎρ86 15 τοαυϊγοᾶ 
“ῃοί ἰο 8εαἷ τρ ᾿ΐδ ρΡΙΌρΡἤ δ οΥ, Ὀδοβυδβ6 [86 {1π|6 (οὗ [(8 ἱποαρίϊνε []Β] θη) 
ἷ6 ποαρ" (εν. 22: 10), ἀπά ἐπεγοίογα 11{{1|86 ἀδηροσ οἵ δἱίογαιίοη οου]ὰ Ὀ6 
ΔΡΡΓΘμΘπαβά, 1 ἀο ποῖ 866, ον ΗἩδηρβίθηθογρ (Αὐτῇ. ἀ. Ἰ)ΑΠ1ε], 8. 21 564.) 

806 Ηδνετγηϊοῖς ((ὐοπλη}.) ἀθάπσα ἔγοπι {}}18 ραϑϑαᾶσα (6 βοπεπιθηΐί, (μαξ 
(86 5δϑϑϊηρ ὕρ οὗ {Π6 νἱβίοῃ τηθϑηβ, ἰπδὺ 1 τγὰ8 ἴο Ὀ6 ἀπίῃ: 6}}} σ᾽] 0]6 ὑπ] 
186 ΔΙ πϑηΐ οὗ τ. Ὑ͵78δὶ ρυγροβο ἰδ οου]ὰ {πΠ6 ν᾽ βϑίοῃ βυῦϑογγυο, ἱ ποὶ- 
[86 ν ΠδΠ16], ΠΟΥ ΔΠΥ οὗ [ἰ8 τθδάθγθ σου]ὰ υπδεγβίδηᾷ ἰ ἢ Απὰ ψβϑη ἴδ 6 
ϑαρροβοα δυθηΐβ οϑῖηθ, ἩμἰΘἢ Ὑγοτ ἴο οοηδβιϊίαία ἃ ζ016]πχοηΐ, 1’ πο οὔθ 
οου]ά υπαογβίδηἀ {86 νἱδίοη, νΠ ἢ ἢ δὶ 6 Γ [Π6 ανθηΐβ ἴο Ὀ6 οοτηραγοά, 

ἰ ογάοϑγ ἰο ἀοίθγιῃϊηθ [ῃδὶ ἔθ γα 88 ἃ [0]Π}ΠῚγεπὶ 7 Α (ἸΒ]τθηὶ οὗ τ μαι ἢ 

,“΄ ἽΝ, 
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«ΟΥ̓ βοπιοϑίπῖηρ ἰῃαὺ ΠΟ ὁπ 6 υπάεγβίοοα,᾽ τηυβὶ οὗ σοῦγβα δ6 (86 ΔΏΒΘΡ, 

οὔ ἴδε στουηὰ ἴΔΚαη ὈΥ̓͂ (86 τγϊίε γΒ ἴῃ αυδδίϊοη. --- Βοβιά68; Τδηΐοὶ 18 ὮΘΓΘ 
Του ϊγοα ἰο ἀο δοπιείλίης Εἰτηβο] ἢ, ν]Ζ. ἰο δαὶ ᾿ρ. Ὠϊὰ Ῥδηῖθὶ ἢ πμβο], 
1μ6η, τρδ κα δὶ8 οὕγῃ νἱδίοῃ υπἰηί 6} 1016 2 ΤῊ]8 που]ὰ Ὀ6 8 δίῃρσυϊδν ρσὸ- 
6685 ἴῃ τηβκίηρ ουΐ ἃ πο Υ7 γευείαίϊοηΉ. ---- ον (86 τηρδηίηρ, οὗ ὉΠ ὩΛΌΔΡ, 
οοΏρ. ἰἢ6 ΒΆπ|6 ῬΡὮΓΑΒΟ ἴῃ ΕΖοκ. 12: 27. 

(27) Απὰ ἴ Ἰδπὶοεὶ ἕαϊπιοὰ, δὰ τγδβ βἷοκ βοπηὸ ἀδυβ; 16 1 τοβα ὕρ, δῃᾶ ἀϊὰ 16 
δαδίηεκβ οὗ ἴ06 Κίηρ, δπὰ γγ68 δείοηβῃοα ὈΥ τϑϑβοη οἵ ἴῃς υἱβίοῃ, δηὰ πηδοτοιοοά 
ἦε ποῖ. 

ΑΒ ἴο "ΑΓ, 866 ἡπᾶοῦ 2:1. ὙῊΘ ἰγαπβί αἰΐοη ρῖνεβ βυι Ὀβί 14 }}γ (86 
δέπεε οτο, Ὀυΐ {π6 ἕογηι οἵ [Π6 οτἱρίηδὶ (86 ἘΠ ρΠ 8} ἰδηρυδχα οδηηοίὶ ἱπιὶ- 

δῖε. --- 25, ψιπουΐ ΔΗΥ 1ἰπιϊ δίοη οΥ 4.8} 8οϑ ἴοι, ΘΟΓΓΟΒΡΟΠ 8 νν6]] ἰο 

δοπιὸ ἄαγε. Τὶ 18 δια ρί οΥθὰ ΟΠ]Ὺ ἰῃ 8568 ὙΠΘΣΘ ἴΠ6 ΘΧΡταδβίοῃ 19 ἀθϑὶρηρα 
ἴο δ6 ἱπάοῆηϊία. --- 2). ἐλ6 διιδίτιεδε ο (δε ζίπιρ, ᾿'. 6. τεϊατηοα ἴο δἷβ οτάϊ- 
ΠΆΓΥ ΘΠρ]ογηθηί. 77:4 αδἰοη δἠπιοηί Ἡἡ Ὠϊοῖι 6 ῥτορδθὶ 6] 1, 18 ἢοΐ ἃ ΠῈῪ 
αἰγουπιϑίδηοο, τ ΏΘη (Ἰ80] 8068. Δ’ τηδάσ οὗ 4 ἰοστ ῆς πδίυγο, 88 Π6ΓΘ ; 

οομρ. 4:19. 7: 16, 28. 10: 8, 9, 1. --- 7 ἐπαεγείοοα ποί, (ἰδ 6 Βαπγ6 ἴῃ 12: 

8), ΒΒουϊά ποὶ ὃ6 ᾿Ἰηἰογργοίθα, 88 βοβ δύ ἄοῃθ, 88 Τ᾿ ΘΠ Ὼ ἴἰ0 Β8Υ, [δὲ 

[86 νογὰβ οὐ βυιωροΐὶβ οὗ (86 νἱβϑίοῃ 6 σθ ἰὼ ἰπμοπγβοῖνθθ ὑπ] η 0611} 0 10]6, 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ ἴον (Π6 δῆρ6ὶ βαά θδθδθη οοτημηδπᾶάδα ἰο Ἔχρί δίῃ 6 υ]βίοῃ ἱρ 

ΠΔηϊο], νβ. 16,19. Βαυὶ [μ6 Ἔχρδηδίοι, Κ6 (6 βυτιθο}8 δηα [6 πογὰβ, 

6 γεπεγὶο δηὰ ποὶ βροοϊῆο. Εὐνθηίβ ἈΓΘ Ἰ ΓΟ ΪῪ κοί ; ἀπὰ Μ 1 186 
δχοδρίίοη οὗ ἴδ6 ἐεγγπέπμ αα φιιοηι, (116, ρΪδοθ, δῃα Ῥθύβοῃβ, ἃγθ Ὡοΐ 
Ρδσιου]ατ σε. Ὠδηΐοὶ νγδ8 δϑιοηϊβῃθα αἱ (86 ἀθβίϊηγ Ἡ ΒΙΟΝ Βυηρ ΟΥ̓́ΘΓ Η18 
Ρθορίθ. Ηδ ἀϊὰ ποὺ υπάογβίδηα μον “ (16 11|16 ποτ οουἹὰ δοῆϊονθ 80 
τοδὶ Γηρα. Φοτγοῦιθ [88 δ} [π6 ροΐϊηΐ Βοσὸ πῖἢ στοδί 811}. Η8 ρϑγα- 
Ρἤγϑεα οὗ 13 ἨΝ συὴβ ἴδ08 : “ οροδ δυάιογαῖ, εἴ Θογα πι Ποιΐη8 Ὠθβοἷ6- 

δαὶ ; υΐαγα οορπονοσαί, οἵ αὺοὸ ἰθρογα διίαγα οβϑβοηΐ, ἀυδ᾽.8 Πυοίυδθαί, 
“ΒΑ γ8 Φοιοπιθ ἸΔΟΓΘΟΥ͂ΘΓ, “ ἰἴ Π0 ὁη6 οου]ὰ ἱπίοτργοὶ (μ6 ν᾽βίοη, ΒΟῪ 

ΟΔΠ16 ἰξ (παὶ (Π6 Δηρ6)] Ἰηἰογργοίρα ἰΐ Ὁ ὙὍΒα ἀΙΒΊΟυ ΠΥ ἰπ Πδπίθ} 8 τηϊπὰ 
ΒΘΘΙΏ8 ῬΪΔΙΏΪΥ ἴοὸ ἢάγα Ὀ6οη, {π8ὲ 18 ἀβίοηἸβῃσηθηΐ δα Ὦ1Β Ἰπίθ 86 Ἰηίογαϑὶ 
ἴα (88 {Π]ὴρ8 ἀἰδοϊοβοά, υτροὰ Εἷτπὰ ΟΠ, ΨΟΓῪ ΠαιΌΓΆΙΪΥ, ὑο ἔαγί ον δηα ην]- 
πυΐα ἸΠαυΪΓΊ68 δηα ρα ου Δ Γ8 ; θαΐ (6886 ΓΘ ποὺ γουθδὶ θά Ὀγ {86 νἱδίοῃ, 
δὰ ψ γα οί ἀρϑίρηρα ἰο Ὁ6. 

Ιπ δανθγαὶ ὑδιίου δτβ [86 ῬΥΟΡΒΟΙα Υἱδίο ἴῃ 818 ΟὨδρίοΣ αἰ ΒΒ ἔγοιλ 
ἔδοδα ἢ ομδρ. ἰϊ. δῃὰ νἱῖ. ΕἾγϑι οὗ δ]}, πὸ ποίϊςθ ἰβ ἵβίκθῃ οὔ [86 Βαθυ]ο δα 
ἸΩΟΏΔΙΟΒΥ, δυο ἢ 85 τὸ βηὰ ἴῃ 2: 87, 838 δῃὰ 7:4. ΤΈΉΘΩ, δοοοπάϊγ, (ΠΟ ΓΘ ἰδ 
ἃ δοιη δ δ οχίθηἀρά νἱοὸν οὗἨ (Π6 βοοοπὰ ογ Μϑαάο- Ροσβίδη αὐμαϑὺ  δηά 108 
[Α]1, ν8. 8---ῖ. ὙΟΥΥ Ὀτγίοῦ δηα βυϊηπιαγΥ 18 ἐμ6 δοοουμῦ οὗἁὨ (μὲ8 ἀγῃδβϑίυ ἴῃ 
2: 39 δῃὰ 7: δ᾽; δηὰ 108 [Δ]} ἴῃ σοῃηδθάυθηςα οὗ Ὀεΐηξ ἱπνδαϑα Ὀγ (μ6 μοδὰ οὗ 
[86 ἰμἱγὰ ἀγπδβίυ, ἰ5 ποῦ δὺ 8}} ποϊζοσά, 88 11 8 ἰὴ 8: ὅ----7, 8.0 κοτ186, ἴῃ [86 
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ἐτὰ ρίας, στὰ τοδρϑοῖ ἴο ἔδ6 ἐδ! γὰ ἀγπαδίγ. [0 18 δα ΓΙ ἰουσϊοά ρου 
ἴῃ 2: 39 δῃᾷὰ 7: 6 ; Ὀυϊ ἃ βοπιοναί ἀϊ]ἰθαἀ δοςουῃῖ ἰδ ρίνοη ἴῃ 8: δὅ---ὃ. Εουτίἢ- 
Ἰγ, ἴθ ἸηϑΏποΥ ἴῃ πο ὑπὸ ΤΟατΒ ἀγῃδϑίχ δγίβοϑ, [5 σίνθη ΘΙ ΓΠ6Γ ἴῃ 2: 40, 
ΠΟΥ ἰπ 7: 786ᾳ. Βαυϊΐη 8: 8, [6 τη ηῊοΓ ΟΥ̓ [8 Γ186 18 φίναη. ΕἸΓΉΪΥ, τ} }}6 
186 ουνῖ ἀγπδϑν 158 Ομ δυδεϊογιΖοα ἴῃ 2: 40---48, ΤΩΟΓΟΙΝ ἴῃ ἃ ΠΘΏΘΓΑΙ ὙΔΥ, 
ὯΟ δι οἶδ Ὠοιίοθ 15 δίκη οἵ Δηθοοδυθ ΕρΙρθδηθβ. Βυΐ ἴῃ 7: 7, 8, 19-- 
21, 28---26, 18 ὑγτδηῦ δηα ραγβθουϊογ ᾽8 ραγουϊαγὶγ ἀοβογ 64, δηα 88 ἐμὰ 
ογοιϊοϊὰ. [πῃ 8: 8---14, 22---25ὅ, ἴμ6γὰ 18 8[}}} σγθαῖοῦ Αγ ΟΌΪ ΓΙ ἴῃ [86 ἀθ- 
βοσὶ ρίίοῃ οὔ Αθοςδιι8, δηὰ ἃ ἢδνν πα! ἰδίίοη οἵ (86 πιβοὶθ ρεγοά, ἀυτίηρ νΒιοὶ 
6 ὙΠ} ΘΑΓΓΥ οὐ }15 ροτγβϑοουϊοηϑ δῃὰ νοχδϊΐοῃυβ. [Ἷῖῃ ἰδοῖ, στ ἴ[Π6 ὀχοθρ- 
ὕοῃ οἵ (τὸ Μοάο- Ρογβίδη ἀγῃδϑν δηὰά ἰδ6 στῖβθ οἵ Αἰοχδῃάθγβ, ἰῇ ἰ8. ϑνί- 
ἄἀρηι (μαι δἰπιοϑῦ (86 Θχοϊυβῖνο δα )δςῖ οὗὨἨἍ ἴ[Π6 Ῥγορῆδου Ὀθίογθ τ8 18 Απῦ- 
οοδυ8. 

10 ἀρρϑδγβ, ἴβοη, ἴμδὲ {818 (δ᾽ τὰ νἱδίοῃ αἰ 5 ἔγοιι {Π6 οἴβασβ ἴὼ (86 απ- 
»ίἑωαμε οἵ ᾿ἴ ἀθβοτὶ ρου οὗ ἴπ6 ϑυγίδη ἰγτγδηῦ, δὰ ἰὼ τλακῖπς, δἰπὶ 810- 
δοῖμον τ[86 ῥγοιωϊηθηὶ ἤρυγο ἰπ (π6 ρῥἱοἴατΘ. 

1 μΆΘΕΪΎ, 1Ὁ 18. 8ἃ βι γι κί εἰτουπιϑίδηςο, ἰῃδὺ (86 νἱδβίοηβ ἴῃ σδαρ. ἱἱ, υἱῖ. δοιὰ 
οἷοβϑθ τῇ δὴ οχίθῃ θὰ νἱοὸν οὗ ἴῃς Μεβείαπὶς Κιησάοῃι, Ὡς ἢ [Ὁ] ον 8. 86 
ἀοπηί!}} οἵ 41} 86 οὐδδῦβ, σι }]6 ἴῃ οἶδρ. Υἱῖ!. ἱξ 16 τ ΠΟΪῪ οὐχ ϊεα, ΤῊ] ἰϑ 
[86 τῆογὸ ψ γὮῪ οὗἁὨ ποῖο, Ὀθοδυϑθ ἐπ οἰγουμπιδίδηϊ! Ὠἰδίογυ οὗ Απίοοδυμ, 
πῃ εἴδρ. ΧΙ.) 18 8190 [οἱ ονοὰ Ὁγ 8 ἀδνοϊοριαθηὶ οὗ 8 Μαβϑίδηϊς οδαγδοίοσ. 
δυοὶ ἃ ἀδραγίυγο ἔγομπι δηδίοσυ, ἰῃ ἴ86 νυἱβϑίοῃ Ὀθίοτθ υ8, ουϊὰ δβδϑαθπὶ ἰο Βᾶγ8 
Ὀ6Θη Οςοδβίοπθα ὈΥ βοῃιθ εἰγουπιϑίδηςα8 ΟΥἩἨ τ ἢ} τὸ ἀγα ἱσηογδηῖ. Τὸ 
σδαγδεῖον οὐὁἨ Απύοςοδυ5 45 χα θὰ ἴῃ οδδρ. 1ϊ. νἱῖ. χὶ. (πὰ ργοδὈΪν ἴα 
ἷπ.), 8 ΚΘΙΠΒΥΚΔΌΪΥ σοηστιοῦβ; 80 τπυς ἢ 8ο, ἰμἀοοὰᾶ, 88 ἰὸ ἰθᾶνθ πὸ δμοοὰ 
σοοῦι ἴον ἀουδίὶ, (μδὺ [86 βαδ ἱπά νι 4] 18 πιοδπὶ ἴῃ 4]. 1 ΔΏΥ οπ6 18 ἀ19- 
Ῥοβοά ἴο οὐ)θεῖ ασαϊηβὺ 86 ἰηϊαγργοϊδιίοθ πιῖς δάμη [86 τερεί οπ οἵ 
ῬτοαϊοοῃΒ γοϑροοϊ ως ΔὨΓΟΟΒ 8, δὴ αἷς : " ΟΥ̓ πδὶ υ860 οουἱὰ 580 ΤΩΔΗΥ͂ 
Τεροι ἰοη8 οὗἁὨ [86 βαιδ ἐδὶπα 6 ἢ ὙΤῊΘ ΒΉΒΘΟΥ ἰβ Θᾶ8γ. ΟΥ̓ νϑδί υϑὲ ἷ5 
6 γερο οη οὗ ργοαϊοιοηβ, ἰὴ 1βαϊδῖι, γααρθοίϊϊησ Αδεγτία, Βαθγίοη, ΤΥτὸ, 
διὰ 86 ᾿ἰκὸ ὃ ΟΥ̓ νϑδῖ υϑ8 ἰδ ἴμ6 γεαυθηῖ γϑροίίοη οὐὗὨἨ δεδβίαπίς ργϑαϊο- 
ὕουϑ ἢ Αὐά [δ0 βαῃ)8 αι οβουΒ πιδὺ Ὀ6 ρυὲ τοϑροοίης ἰμ6 Γαρτγθβαπίδιοῃθ 
οὗ οἴμαν ργορβθῖβι ΤῈ6 ρϑῆθγαὶ ΔΏΒΥΟΥ 1 8δου]ὰ σίνα, σου] Ὀ6, (μδὺ ἀἰεν- 
θη οχιρθηςϊθβ οὐὗὨ [86 {{π|608 ἀοπιδηάθὰ ὩΘῊῪ πὰ σταροδίοα ἀδνοὶοριμθῃίβ. 
ΤΠ6 δαῖὴθ {πη 58 ΔΓ ΠΘΥΘΓ ΒΡ γοροδίθά. Τλδ βυρ᾽θις ἰ8 ρἰδορα ἴῃ ὨΕΥ͂ 
δἰἀλυ 68, ἀπά 6 ᾿ἰχῃὲ ἰδ ολδὲ ὑροη ᾿ξ. Εὐναπίβ οὔ ἄἀθθρ ἱπίογοβδι ἴο [86 
αὖνὶ! δηὰ φδοοίαὶ, οὐ ἴο ἴθ γϑ]!ρίουβϑ οουλται η γ, γ0}}} δοιηθίϊθ9 ὕθας γερθᾶ- 
ἴου ἴο βογίουβ δἀναπίασθ. Ἦγθ τυυδὶ οοηβάδ βοιηθί βίης, τωογθονϑγ, ἰο ἴδ 
ἡυάρσπιοηιϊ οὗἨ 86 ργορηθῖϑ ἴῃ τοραγὰ ἴο {86 ἱπιρογίδηςθ οὐ ἰδῖ8, ἴῃ ολϑ68 
ἭΘΓΘ Ἧὸ Βᾶγθ, δηα ὁΔῺ ΠΟΥ Βᾶνθ, 0 Κηοπίθσο οὗ πιϊηαὐδ οἰγουπιδίδῃοαβ. 

ΟΗΑΡΤΕᾺΒ ΙΧ, 

[ϑοπιὸ δοῦη γεδῖβ δου (π 6 ῥγεοοάίηρ νἱβίοῃ, βαδεοσποηῖ ἰο (π ἀει Πγοποπιεηί οἵ 

Βοἰ 5 ἢ Ζζαγ δὰ ἴδ (4]} οὔ τῆ 6 ΒΟΥ ]οηἰβἢ ἀγπαβῖυ, απὰ ἀατίης ἴῃς ἥτθί γεαγ οἵ (δὲ 

τοῖση οἵ Πδγίαν ἴΠ6 Μαεᾶο, ἱπῖο ν]οϑα ἢϑηάβ 1ῃ6 (Δ]16η ΒΟΥ ο ἰβ ἢ οπιρίγα (ΆΠιθ, 

Ῥδηϊοεὶ, ἰπ Βορα ἴδιας 1τῃ6 εἴπ οὗ Ἰ86 Ἔχ ὶ]ο οὐ εἶδ σοαπίτγπιθῃ ττὰβ πᾶσ [15 εὐά, δείοοξ 
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ΜΗ ταθοὶΓ δον ἰοπς οοδιϊπποὶ ργαγεῦ δπὰ ἐμδιΐηρ, ἴο ἴῃ ἀϊΐρεπί ρεγαβαὶ οὐἩ [86 ὑτὸ- 
Ῥθεςοίοα οἵ “οτγεπιϊδὴ γεδρεοι ὶρ [ἢ 6 οομείπυαποε οὗ 1Π6 σαρι νιν. ὙΤΉογο, ἴῃ 3δ: 11,19, 
διὰ δροοίαὶϊγ ἰπ 29: 10, 6 ἰουηὰ δενεηιν γοδῖβ ἀ6βη Εἶν παπιεὰ 85 {Π6 ρογίοά, Φατηρ 

ψὰϊοῖ τς οχὶα 9σῃοα]ὰ σοπιίησο, δηὰ δὲ τπ6 δπὰ οἵ Ἡἰϊοΐς ἃ τοῖϊαγη ἴὸ τοῖς παῖῖνο 

ἰαηὰ νοαϊ]ά ὃὉ6 «[ οὐϑὰ ἰο ἐπ 6 Ηοῦτεννς ; Ὠδη. 9: 1--8. Μοορὶ [Ὀγνθηγ ἀἰά ἣς ΡοῦΤ 

ἑοσῖῖι Βἷδ σα ρρίϊολιίομβ ἴον ἴῃ6 ΛΠ πποηϊ οὔ τῆ 666 ργοϊοιοπ9. Βαϊ ονοπ τ 8 ΒΘ γὙ6}- 
τογοὰ ποὶ ἴο ἐο, ππιἰ] ἢς πδὰ ἥτϑι πηδάθ πιοϑὶ ἀπ ρῖ6 ἀπά παπι δῖ ἀπ ΠΟΑΓῚῪ οοηίεβ- 
αδἰοη οἵ Ὠἷἰθ οσσῃ δἰη5, δηὰ οὗ ι[6 8π5 οὔ τῃ6 Κίησϑ. τῇ ργίποςθ, δηὰ ἴὴ6 ροορίο οὗ (9 

δονε τῦο πιδιὶ ἀἰϑοδογοά 1π6 Ῥγορδοίθ, δηὰ ἸὙδηβρτοβϑϑαὰ ἴη6 ἰατ8 οὐὁ Μοβοβ, δηά σϑ- 
μοὶ !οά φραΐπει το Τογὰ ; Υ8. 4--ῖ5. ὙΠῸ βοηποὶ, τν8. 16---19͵, ΧὨ 15 ἰῃ 8 πιοϑὲ 
δισι κιη τι πηοσ, ἴῃ 6 ΓΟΓΥΘΠΟΥ Μὶ προ ἢ6 τγοϑι ὦ ἢ αοά ἴπ ῥγαγοῦ, ἴου [15 
Ῥεορῖς, ἴδ ΒΟΙΡῪ εἰϊγ, ἀπὰ (6 Ἰοτη ρἷα. 

Βυςἢ ρΥΔΥΟΓΒ 85 {Π5 ΠΟΙ͂Υ πιβὴ υἱϊογοᾶ, ἀΛα Αννα γ8 Ὠσαγὰ δοΐοτο ἴΠ6 ἰἤτοηο οὐ Οοά. 
Ῥοπλπίῃ Ολοτίοὶ, οπα οὗ τ6 ργθβϑοησθ- Δηοῖ ς, 19 986η1 [ὁ σοπιπχαηίςσαῖα τ ἢ Τδηϊεϊ, 
δηὰ τὸ πιαῖζα (γι οΓ ἀἰβο] οφαΓ059 ἴο ἢΪπὶ τοϑροοίίησ (Π6 δον πδιίοη. Ὑ τ δυς ἢ 
᾿ιδϑῖὸ ἀϊὰ 6 δηροὶ σοπγο, ἴΠδἱ Ὀδεΐοτα Ὠληΐοὶ ᾿δὰ ἄοπα ϑρολκίηρ, ἢθ ἄγον Πα δηὰ 

δἀάτγοςπεοα Ὠΐπι, Δηᾶ τοϊὰ Ὠἰπὶ 6 οὔ͵δοὶ οὗ ἢὶβ τη ϊβϑίοῃ ; ν8. 320-22. Ἑνοη δἱ 186 
δοσϊηπίησ οὗὁ Ὠαπίο} 5 5100]! Διίοη ἃ πχοϑϑασα ὑγοηΐ (οὐ, δὴ} {Π 6 δηροὶ ἀβοΐαγοβ {παὶ 
6 πιά οοπεθ ἴο οσοπιπιαηΐσαιθ ἰς, θοσΔ 90 Παπἰοΐ 16 στο Ὀοϊονοά,. Ηδ δχμοτγίβ [80 
Ρτορποῖ, τπογοίογα, ἴὸ σίτο διεοηϊίοη ἴο ἢιἴ8 πηοϑϑᾶρσο, δηά ἴο σοηβίάογ τν6}} τπ6 ἱπιροτέ 
οἵ :-ἢδ ῥγορδμοῖίς νἰβϑίοῃ ; Υ. 28. 
ϑευεηίῳ τορεῖς [οἵ γ68 3] τὸ ἀἰβεῖ ρα ϊϑῃοα ΟΥ̓ δοβοϊηἀΔοά ἔγοπι [Π6 σοπογαὶ οοῦγβα οὗἁ 

πιο, 49 ἃ ροσυ τ ροτοά πηΐϊοἢ πιϑὶ Ὀ6 ρα δορά τῃγου τῆ, Ὀεΐογα [86 πον δπὰ ροσὶ- 
οὐἍ ἀϊτ:ροηϑειίοη οἵ τὴ9 ΜΙ 5914 ἢ} νεὶΠ| ἱπιγοάιισα τΠ6 οχρίατίοη οἵ βίη, δ γθοοῦς το 
ἴον ἱπίφα ἐγ, δγίπις ἰπ ὀνουϊδοιίησ τὶ του βΠ 685, δηὰ σοπΗγπὶ γη81 [6 ργορῇοῖ5 αν 
[ογοιοϊὰ : απὰ Ἵοηϑβοογαῖδ ἃ ΗοΪγ οὗ Ηο 68 Ὀοϊοπσίπας ἴο ἴῃ 6 ον ἀπά Ὀδιῖογ ἀἰϑροῦ- 
δδιίοη: ν. 24ἅ. Ὑδοθα δευεηίψ ἰρϑοΐα τὰ ἀἰνὶ ἀ6ἀ ἱπίο τἴἤγος ἀἰβογαηιν ρογίοι9, οας ἢ ἃ 8- 

εἰποιν πιαγκοὰ ὉΥ βροςϊςο δνθῃῖβθ ἂὲ ([ἢ6 σοπιπηθηοοίηθηϊ ΟΥ ΟἿ086, ΟΥ αἶ56 ὈΥ νυδδὲ 

ἴδκος ρίδος ἀατγίπρ τποῖς σοὶ πα ποθ. ουθη ἐυσοΐβ [οὗ γοδγϑ] Ὀερίη τι ἃ πιδηάδίθ 
ἴο τεϑίογσο δηὰ Ὀυϊὰ ὕρ εγαϑα] πὶ, πὰ θη ὙΠῸ τῃὴ6 ΔΡροΆγαποα οὗ δῇ Αποϊηπιοᾷ 

Οπς ψἢο ἰ8 ἃ Ρυίποο. Ἰυγίηρ ἴθγος δεοῦὸ δηὰ ἵννοὸ οο 8 [οἵ γθδγ8], (86. ΟἿ οἵ Φ46- 
ΤΌΘ᾽ Θὰ 80.4}} Ὀ6 τοδυΐ δηὰ ρτοβροῖ, δἰ πουσὰ ἰπ ττου δου εἶπιο8; νυ. 25... Λίιον εἰὲφ 
Ῥεγίοιϊ. απ Αποὶμιεὰ με 5}.4}1 δ6 ςαΐ οὔ; ἰῃ σοηβοαύσηοο οὗ ΜνὨϊοὴ τπ6 Δεν νι παιίοῃ 
804} 6 ἀφϑιίταῖς οἵ ἃ Ἰατεῆα! δὰ ργοροῦ οδῖσεγ οἵ 18 οἶα588. Μογθονογ τἢ6 ρϑορίθ 

οἵ δ [(ογοἰζη] ργίποα 8}.8}} οοπιδ, δῃὰ ἰδ. νγαϑῖ8 116 Οἷἷγ δῃηὰ [Π6 βϑαποίυθγυ; Ὀαΐ ἰμ6 
8}4}} οοσιϊο ἴο ᾿ΐβ οηά νἱτἢ ονογυ οὶ πιίης ἀσϑιταοιοη. ΤΊ ἱηναβίοη οὗ 1Π6 οἰ δηὰ 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ Μ0}}} οοσαϑίου γεβιβίδῃος οἡ [0 ρατγὶ οὗ [Π6 Φονβ, ἀηὰ ψῶσ ὙΠῚΠ’, οπβως ; δαὶ 
ποῖο ἴῃς επὰ οὗ μὲ τὰ (6 ἀοϑοϊατίοπθ νυ! ἢ ἦς 1} οοοδφίοη, ἃγο ἰἐπιϊ δὰ ὉΥ 
Ηδοανοη δ ἄδογθο, δὰ ἐδηηοὶ δχοθοὰ ἰπ6 ἀρροϊηϊοα πιοήϑιγο; ν. 26. Τῆς ἰηνδαϊημ’ 
(οτείση ρῥγίποθ Ὑ}}} ἔογαχ οἷοβθα δ ποθ υνἱιἢ ΠΊΔΩΥ «(6 ν8. (οΓ οπε τϑεοῖς [οἵ γοδτγα] ; 
ἀιτίηρ Δ οὗ ἴμαι ποοῖκ ἢ6 Μ1 σαΌδ6 διοτῆοο πὰ οὐϊδιίοη αἱ δογβα!οτ ἴὸ ἐδαδα, 
δὲ: ἰάοὶ ποτίδγ οἵ ἀδοιγαοιίου δ} ὃς ογοοιοὰ ΟΥ̓ δὴ αὐοπιμαῦϊο διγὰ [“πμ}16 τ᾽ 8 
ϑδαίς]. δὰ ἀπῖο οοπδυσασηαίίου, ἐνθῃ ᾿παὶ νος ἢ ἷἰν ἀδογοθὰ 5}}8}} το ὃς μουγοά 
ρου Πίπη πδὺ ἰα ἀοοπιοά ἰο ἀοεἰσγαοιίοι.] 

Τῆι το {Πῆππρ τῆ δὶ 50Ὑ1 65 (56 δἰἰοητνα τοδᾶον οἵ {8 ΟΠΔΡΙΟΥ 85 8ῃ οὖὗ- 
)οςεῖ οΥ̓ ᾿ἸπΠαΌΪΓΥ ἰ5, ἦοτο (λδ ρνεαϊοίυδ οΥ ῥτορλεῖὶς ρματὶ ὁ 11 σοπήρατε8 το ἰδδ 
φίλεν ργορλεοίεε οΥ ῬαπίεΙ. Ἰμοδα Ἡδο δηὰ ἴῃ ’ἰ δἰπιρίν απα οπῖψ α Μίεξει- 
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απὶο ργεαϊοίδοη, σῖγα ᾿ΐ δὴ ᾿πιοσργοίδθοη ἩΔΙΟΝ ππαῖκθα 1 ΘΠ ΥΘΙΥ ἀἰδοσορδης 
ἔγοια 4}} [86 οἴου Ῥγορ θοῖ68 οὗἩ {818 Ὀοοὶς. [Ιἢ δὶ οἴδδοσ Ἵοαδθὸ8 Ὑ6τὸ (δα 
ΔΡ οὐ Μοβείδηϊς κίῃράοιι ἰδ ἑοσοίοϊ, ἔμοσθ δ ῥγθοθαϊηρ ἀγηδϑιῖοβ δηὰ 
ΟΥ̓Θΐθ αἷδο ργοάϊοϊθὰ, ΟἿΪγ οὔθ νἱδίοῃ ({παὴ ἰπ οΒδΡ. Υἱ1}.} 15 ἀοϑεϊαϊα 
οὗ ἃ Μαεβείδηϊς μαζί ; δῃὰ οὐἱγ οὔθ (ἴῃ σδδρ. ᾿ϊ.) 18 ἀσδβιϊαΐθ οὐὗὨἨἮ δ ΤΏΟΓΘ ΟΣ 
1688 βρθοϊῆς ἀδβοσι ρίοῃ οὗ ἴ6 ϑ'γσγίδη γγδηΐ δῃὰ ροιβθοῦϊοσ. Αβ 1818 δεῖ 
ΟΡρσγϑϑϑίοη οὗ 86 ροορίϑ οἵ ἀοά, νοβϑθ ᾿πθυθποθδ δὰ τ ο86 σ θη (1658 [ΣῪ 
ἐπγοαϊθηθα [ἌΓ ἬΟΥΒΘ ΘΟὨΒΟαΊΘΠΟΘΒ ἴο {86 26} δηῃὰ ἴο {861} γε] ρσίου, (δὰ 
ἀϊά 156 ΒΑΌΥ]ομϑ οχιΐα, ἰϑ δα 80 σΟπβρί ΠΟΙ πῃ 81} [86 ὈΓΟΡΟΙ Υἱδίοῃδ 
οὗ Ὁδη16] ΒΙπιϑ6] ἢ, ̓ὺ που ]ὰ Ὀ6 δὲ Ἰϑδϑὺ βϑ συ αν, {ἢ 156 ῬΥΤΌΡΒΘΟΥ ἰη Ὁ δῃ. ἰχ. 
δου ἃ ρΡ858 Βὶπὶ ὈΥῪ ἴῃ Θδηῃίτο δίίθηθοθ. ἰπαδοὰ ἴΠ6 ΥΘΥῪ ουϊβεί οὗἉ [18 νἱδί ἢ 
(ν. 24) βοοιῃϑ δχρίϊοι εἶν ἰο ἀδοίαγθ, ὑμαὺ 1Δ9 ἀδδίστι 18 ἴο ἀθβοσῖῦθα ονο 
ἩΠΙΟΒ Ὑ1}} Βάρρθη δούοτε ἴδ ἱπιγοάποϊίοη οὗὨ [μαἴ ροδοθίῃ! Κιηράοπι, νὩϊςὰ 
15 ἴο τθοοηοῖΐο τῆδὰ ἴἰο (οά, ῥτορι ἰδία {Ππ6ῚῚ 51:8, Ὁ]4] (86 ταοϑὲὶ ἱπηρογίδηι 
Ῥαγὶ οἵ 4}} ρυόρῇβου, δῃἃὰ οοηβθοσαῖθ ἃ ροσρϑῖτμδὶ ΒΟΙΥ οὗὨἨ Βο]1.β. Τδδαὶ 
δευδηίψ τοεεΐβ ατὸ αρροϊηιφα οὐ ἰἰπιϊίδα ἴο 0888 ΔΉΔΥ δεζοτε (818 νυνὶ] ἰδκο 
Ῥἶδοθ, βθθ ἴο Ὀ6 86 ΠΘΟΟΒΒΑΤῪ ἱωρ ϊοδίίοη οὗ ν. 2Ώ4ά. ὙΤθθθ6 6 ΕΪκΒ δὰ 
ἴΒθη ἀἰβυγι θυϊαα ἰπίο ἰμτος αἰ ογθηΐ ροσοάϑ, δὰ μάνα 8 στοἰδίϊου ἴο ὑδῖηρ 
Βοιηο τ μδὶ αἴνοῦδο δηὰ ἀἰβι ποῖ ἔγοιι Θδοῖ οἴου. ἩΗΟΥ͂ οδη 6 ΒΌΡΠΟΘΕ, ὨΟΥ͂, 
ἰδεῖ πμδὶ ψν}}} ἰδ κα ρίδοθ ἀυγῖπα [8686 τοβροοῦνο ροσίοαβ, ῖ5 ρϑεβθὰ ὮΥ ἴῃ 
βιἰδηςο ἢ Υοὺ ἴΠ6 ὀχορθδβὶβ ΠΟ ἢ τηδῖοβ [86 Μ8ΟΪ6 ῬΑΓΑΩΓΑΡΗ Θχοϊιθῖνοὶγ 
Μεδϑιαπὶς, ταϑῖκ68 8. ρᾶτίὶ οὗ [686 ρουὶοὰβ ἴο ργεοεάθ ἃπά ἃ ρᾶσί ἴο ζοίϊοιο ἴδθ 
οοτμμιθποθηιθηῦ οὗἩἨἍ ἴπΠ6 Μοββίδηϊς Κιηράοαι. ΤὮϊ8 βθϑίῃϑ ἰο ὃ ον θν 
διραϊηβὺ (Π86 ὕθῃου οὗ (6 ῥγοάιοϊϊοη Ὀαίοτο 8, δΔη ΟΟΥΙΔΙΠΙΥ ἀσδὶηδὶ ἰδ6 
ἴθῃου οὐἨ τ1μ6 Ὀοοῖ ἴῃ ροπογαὶ. Α πιϊχίυσα οὐὨ ΒΟΥΤΟΥ δηά 10Υ, οὐἁ ἰσοῦθ]ε 
δηὰ ἀρ] νογϑησθ, 18 ΘΥΟΤΥΜ ὮΘΓΟ οἶδα ἴο 6 ἰουπά ; ψἘῪ βδουϊὰ (86 Ὅ6 6χ- 
οἰυάεα μοτο ἢ ΤῸ τὴὸ ἰῦ Βεθπὴβ νΘΥῪ οἶδ ἐμπαῦ ΠΟΥ το ποῖ, Ὀὰὺ {δαὶ (86 
Ῥγδαϊοιίοη ὈΘίοτΘ 18 ΦΌ]Π]Οὐγβ (π 6 ἀμ ΔΙΟΡΎ οὗ [86 ΟἸΒ6Υ5, ἴῃ γασαγα ἴο 86 τρδί- 
ἴο᾽ ἰῃ χυδδίϊοῃ. 
ΤΠ οἰγουμπηβίδπορ, (μαῦ ἴῃ [86 ὈΓοδοηῦ οα86 ἴμ6 Μαβϑιδηὶς ρασὶ οὗ {86 ῥσο- 

ῬΈΘΟΥ ργεσθδβ, γλλ 68 ὯῸ0 ἱπιροτίδηϊ αἰ ΌΤΘΠΟς 88 ἴο 86 πδίυσο οὐ [86 οδ56. 
86 υϑ8] ογάθν ἴῃ (86 ργορθιοίβ 8, ἐμαὶ (80 Μαοβείδηϊς ραγὶ οὗὁἩ ἃ ῬΡγορΒΘΟΥ 
ΟΟΏ165 δῦ {86 οἰοα6. Βυῦ 1Π18 18 ποῖ δἰ γδγβ (86 ς886. 1868. ἰϊ. 15 ἃ ποῖ Ὁ]6 
ΘΧδπιρίθ οὗ 8 ΘΟΠΙΓΑΣΥ ὑβϑᾶρα. 80. ἴῃ ἴΠ6 ργδϑϑθηΐ οδ8θ6δ. ΤῈ δηγροὶ δη- 
πουης68, [παἰ ἴ(ἢ6 οχρϑοίβα οὐδ οὗἉ βρί γι] ἀ δ᾽ νοσαῆσα Ὑ}1 ΒΌΓΟΙΥ σομιθ: 
ΟΥ, ἴῃ οὐδοῦ πογάϑ8, (αὶ δῦ Πδηϊοὶ πδὰ αἰγοδὰγ ργϑαϊοϊθα πποτὸ ἔμβῃ ΟὨςΘ, 
ὙΟΌΪα ποῖ ἔα] οὗἁὨ δοσοιρ! κταθηῖῦ, Βαΐ [686 ! ρἰδα (1ἀἴπρ8 οὗ σγϑαΐ ᾿ογ᾽ δ 
τοϊηρσί οὰ πὶ Ἰηξογπιδοη (παὺ 4115 [ἢ6 ῥτορμοὶ τὶ ἄδορ βοϊϊοϊτα 6. 

Οπα ὑοΥῪ ἱπωρογίδηϊ ᾿Πα] ΙΓ, ΒΙΟΒ 845 ποῦ ΑἸ ΤΆγ8 ὈΘΘῺ τηϑθ, ὈΤΟΒ6 Ως 
ἐδ6 1 δὶ [6 ουϊϑοῖ. Ὑμαὶ ννᾶϑ ἴμ6 οὐ͵οοῖ οὗ Πδηΐ6} 5 ἴδϑηρ δπὰ ῬγαΥ ΟΣ ὃ 
Ὗνδβ ἴῦ ἴο οδίδιη ἰηϊουιδίίοη, ψΒοῦμον [86 ΒΟΥΘΠΪΥ ὙΘΑΓΒ ργοϊοϊοα Ὀγ “3 6Γο- 
το ὙΘΓΘ ΠΟῪ αἱ 8)ὴ οηὰ ὃ ὙΠΟΓῸ 15 ποίδίηρ ἴο ῥτονα {μ|8. Ηδ ἰ6}}15 τ 
(ν. 9). (δὲ Πὸ ὑπασγδίοοά ΌΥ ἴμ0 τυ τἰηρϑ οὐἩ Φογοι δῆ, [μδὺ βουθηῖ γρατε, 
δηὰ ΟὨΪΥ 80 Δ ΠΥ, ΘΓ ἴο Ὀ6 ΒΟΓΟΠΙρ] βμοά οὐ σοπιρ]οῖοα, ἴῃ ογάθν ἴο 4]] 
ουὖΥ ἐπα πηθᾶδαγο οὔ Βαῦθγυ]οπῖβα αχῖϊθ. Ηθ γῶδ ἰῃ πο ἀουδέ, (6, ΘΟΠΟΘΤΉ- 
ἱηρ [815 νοὶ. Ηδ βυγοὶν οουἹὰ Ὀ6 ἴῃ Ὠοῃδ 85 ἴο ἴδ6 ἱεγπιίπωβ α φιὸ οὗἩἨ 186 
ΟΧΙΪα ; ἴον δ6 τγᾶβ ὨἰπΒ6] 0 οὴθ ΟΥ̓Χ 18 ἤτϑὶ νυἱοϊϊωϑ. ΝῸΌΝ 88 ΒδΌγΙου νῊῖδ 
ἰκθη Ὁγ [6 Μοάο- Ῥδυβίβῃ δυιιν ἴῃ ὅ88 Β. Ο., 86 ὅτβι γοῦν οὗ αγίυβ τ86 
Κιῃς πσουϊὰ θ6 οἰἴπον [86 Ἰαίογ ρᾶγὶ οὗ [δὲ γϑδγ, οὐ (86 ἴότιηοῦ ρϑσγί οἵ 537, 
ΟΥ 1 χα θῦ σοι ρυῖβα Ὀοίῃ ; δὰ οὗἨ ὁοουγδο {μὲ πουὰ 6 (δ6 εκἰχίγ- αἰ 
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γοῦν οὔ ἔδο οχἹθ. ῬΥΟΌΔΟΌΪ {86 νἱδίοῃ τ ποϑν 8:9 οἶοθθ οὗ [18 Ὑ6ᾺΡ; ἴὉΣ 
Το] ΔΡΡΘΑΥΘ ἰο Ὀ6]16νο ὑπαὶ ἀθ᾽ νοσδησθ 15 ὩΘΔΓ δὲ δδηὰ, δηὰ {πογοίοσθ 
ῬΓΔΥΒ [86 ΤΠΟΓῸ ΘΑΓΏΘΒΙΪΥ ἴῸΥ ᾿ξ. Ὑβ. 16---19 (ΠΥ ἀθνοῖορ 8 τῖβμθβ δηὰ 
ἀοεῖσιδ. ΤΠ δασοὶ 8 ποῖ βθηΐ ἴδῃ ἴἰο βοῖνθ ἢὶ8 ἀοεδίξ 89 ἰὸ Ὑρδὶ 6 γὸ- 
Τοϊδ ἢ τοδδηῖ, ΟΥ ἵο ϑῆονν ΒΘ [86 ΒΟΥ ἢ τθοΐκβ σου οπἀ. Ηδ σοσιθδ ἴο οοπ- 
ἔογὶ δῃὰ θη] ρδίθη ἴ86 βο οἰ ουβ τουβῃρΡΟΥ οἵ αοὐ, δῃὰ ἴο Ἰηΐοττη δἰπὶ δὴ 

ξατίμοῦ ᾿ροῦ]085 ναὶς [μ6 ΗἩΘΌΓΘΥ ἡδίίϊοη, Ὀοίογο ὑδεῖγ στοδί δηὰ ἤπαὶ ἀθ- 
Ἐνοτον Ὑ1}} οοθ. ὙΜΊοβοϊον (16 70  οσοΒοη, 5. 18), [ἀγ8 10 ἀοτγῃ 85 σϑῦ- 
ἰδίῃ, 8δὲ “ΘΟΥΟΤΥῪ οχρ δηδίοη οἵ νβ. 34--- 27 8 ΘΥΤΟΏΘΟῦΒ, ὙΜΒΙΟὮ ἀοοδ ποῦ 
δεῖ ἴο ἐποτι ἃ ἀἰϑοϊοβυγα οὐ ἀθ] νογβῆσα ἔγομα ἴδ6 ΒΘ Ῥγθδοηῦ τα ϑΟΥῪ οὗ 
ἴδς 9 πι8ἢ πδίοη. Βαϊ Ὑμοθνοσ Ὑ] σαΥϑΪΥ ροτΌμα τ. 160--- 19 τηῦδί 
866, ἰδαὶ Πδ8η16] ἮΔΒ ἸΟΥῸ δβοἰοἰϊυὰθ αροαὶ (86 που οὗ αοὰἂ δπὰ (86 
ἀεοοϊδουϑ οἵ Ζίοῃ δηῃὰ ἵδ6 δαποίθδγυ, [μδὴ ἴῃ στοδρθοῦ ἴο [86 τηογὸ ουϊπνδγὰ 
εἰν! δῃὰ δοςΐδὶ οοπάϊοη οὗ 16 οδρίϊνα ὅονβ. ὙΠῸ ῬγοΌΔΌΪ ΠΥ βΌγαΪν ἰδ, 
1δδὶ ὑπάθν δύο 6 88 [δηΐοὶ δηὰ ἢ}8 σοιρθογδ, ὙὮΟ ὈΟΓΘ δὴ δεῖνα ρατὲ 
ἢ ἴδο ρονογηιηθηῖ οὗἩ ΒΑ γ]οηΐδ, (μοῪ μδα Ὀδ66α ἰγοδίθα τὶ τοσο ἔμδη οτἵ- 
ἀἴμδυυ ἰθπγ. ΑἹ ΔΩῺΥ Γαδ, 80 ρογβθουϊξηρ ὌΣΥ Βαὰ ἱπογθδεοὰ {ἢ τηΐβο- 
τὶο8 οὔ [δ6ῖγ οοπα πίοι, δηὰ μοῖρ Ὀοπάδρο δθοπδ ἴο δυο Ὀθοη αυΐΐο τοΐογδ- 
8]6 ἴῃ σόδρϑοὶ ἴο ἐμοὶν ουϊναγὰ οοπάϊοη. [ΤῈ ἴ6 186 Βοηοῦ οἵἨ Οοὰ δηάὰ 186 
Ρτγοιποίίου οὗ ἴγσυθ ῬΙΘΑΥ δηὰ σοὶ ρίομ, ἴοσ ποῦ Πδηΐοὶ 18 πιοϑὶ δηχίουβ 
διὰ ν. 24 σοῃ θ᾽ 8 ΔῺ ΒΒΒΌΓΔΏΘΕΘ, (Πδῖ ἰῃ ἀπ6 {ἰτὴ6 [8656 Ὑ}}} Ὀ6 διαιρὶν ῥὑτὸ- 
γἱάεά οσ. ΤΠ σϑπιδυκ οὗἁ Ὑ)Ί 6 ον '8 ἴοο Ὀσοδὰ δηὰ ἱπάθβηϊίθ, Ἀη}688, ᾿Κ6 
νὲπ, Ὑτ ᾿ἰπλῖῖ ν. 234 [0 ἃ ἸΏ 76 ῥγοιηἶβα οὗ τοΐυση ἔγου οχὶϊ δηὰ γσοποῦὶ οὗ 
τοὶ σίου τἱῦοϑ, βουυοθβ, δηὰ ὈΥν ο,6 8, ΔΙ͂ΟΣ δΟΥ ΩΓ ἩΘΟΚ8 οὐὨ ἀΆγ5, ἱ. 6. 
᾿πογαὶ ποῖ, ἔγοιλ {86 11π|6 οἵὁ 4} }60}᾽5 νἱβίοη. ΕὟὌΥ ΠΙΔΏΥ ΓΟΆΒΟΠΒ 1 οδηοῖ 
δεςθάο ἰοὸ [815 νἱννυ. Το Ἰοδαϊης οη68 8Γα, ἢγϑβί, (μδὺ οὐ βυςῖ ἃ στουπὰ ν. 
34 που]ὰ 6 ΘὨ ΓΟΙΥ δὺ ναγίδῃςα τ} νϑ. 2ὅ--- 27 ἴῃ (86 τηοάα οὗἩ το Κοηΐη 
ὕτηθ, βίῃςο [86 ττῖρ]αχ ἀϊνιϑίοη οὗ τὸ ἰῷ (86 ᾿ἰδίζου. θυ θπΕ}Υ ΔΡΡΟΒΥ8 ἴο 
διπουηΐ ἰο ἴῃ6 δον ΠΥ πο οὖν. 24. οἼοοπάϊγ, ἔμ6 ἰδηρύυαρθο οὗ ν. 24 ἰς 
ἴ00 6 ΠΟΓΔΙ δηὰ ἴοο βϑιρῃϊβοδηΐ ἴο Ὀ6 Δρρ] θὰ ἴο [86 τιθγ6 ᾿ἰϊογαὶ σγοϊυγη ἵγοι 
οχὶϊθ. 6] "66 Ηοῖϊτηδη (ΥΥ̓ οἰδβαζ. υπὰ ΕΥΠΙ]υρ, 68. 298) βαεϊὰ : “Ομθ 
ἐδ ἰηἰοσρσγοὶ [86 σοηίοηίδ [οὐ 1816 γ6786} ΟὨΪΥ ἰῇ 80 ΔΥΌ ΓΑΓΥ ἩΔῪ, ὙΠῸ 
ΔΡΡΙΪοΒ ἐΐ τω σον ἴο [86 ΣΟΥ οὗἉ τοιυτηΐηρς πο ἢ Ογγὺδ σαν ἴο (86 26:6, 
ὙΓΙΟὮ ἸἸΌΘΣΟΥ ΝὰΒ 80 ΒΡΑΥΓΙΏΡΙΥ υδθὰ, ἀπαὰ δὸ [᾿πἰὶ6 βαιϊδῆοὰ δηιεὶραίίοπε. 
Ὁπασθοδιϊοη δ ΌΪΥ ἴμοτθ 18 8 ϑθ6η86, 80 εἰθνδίθα οὔθ ἴοο, ἰῇ ὙΠΟ ἴἢ6 πηρ6}᾽ 
σοι οδί!οη 818 γ6 ἃ (86 Ὀυγαθηδοίὴθ ρδᾶγὶ οὗ ἢ δη16}᾽5 βοϊεϊϊυἀθ «Ὀουῦΐ 
(6 ΒοΠΟΥ οὗ ἀοἀ δηά [μ6 ἰηϊοτθδῖδ οὗ σοὶ ίου. ΒΒ} 1 πὰ πο βραοοϊθς |ϊπ5- 
ἰδίου οὗ (86 οπὰ οἱ Φογθυα ἢ 5 ΘΟΥΘΏΪΥ γοᾶσβ. ΝΌΠΘ ΒΌΓΟΪΥ πδδὲ ποοἀοὰ 
ἴον Ἰϑδηῖεὶ. με ἐεγπιΐποδ α σιο νὰ [Ὁ}}} Ἡλι μ] δῖ5 Κηονϊθάρο ; (86 ἰεγ- 
πη αὐ φιέπὶ οὗ σοῦγδο οουἹά ῃοΐ Ὀ6 ἃ τηδίϊεῦ οὗ ἀοι!δὺ ἰο Βίπι. 
ΤῊ] 688 πιθ ἰο δα Ύ, [880 (86 πιοᾶο Οὐ Τη ογργείδηρ ἰμ6 δον γοδυβού οτο- 

ΤΟΔἢ δάἀορίοα ὈΥ δοῆϊθ, 80 (6}} υ ᾿μδὺ “186 δῇροὶ γγδϑ δϑηῦ ἰο ἰαίογαι Βίτι, 
(διδὲ 80 ϑηΥ ἰμεγαὶ ψεαγεὲ σσοτὸ τοὶ πιϑδηΐ, θα ΟὨΪΥ 8 ροτὶοα οἵἉ δον ῃιν τηγδιὶο 
γϑᾶσ- Ἡθ 6 κβ," δῇγοθβ ὑΥῪ 1} πὴ} (86 ἰόμοσ οὔ 186 Ῥοοῖκ ἱβσουρβου. Ηον 
ΔΩΥ ΟὯΘ ὁδῃ Ὀ6 Ὀγουρηῖ ἰο Ὀ6]ανθ, ὑμαῦ {80 δευεπίῳ τοδεῖε οἵ Ὠϑηϊεὶ δύθ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἃ ΠΘῊ ΟΧΘΟΒ68518 Οἵ δθγθι ἢ ΒΟΥΘΏΓΥ γθδτβ, δηὰ ποί ἴδ ἀοϑισηαιίου οὔϑ 
ὨΘᾺ ὈΟΣΙΟα ΘΟ ΡΥ ΘΙ ΠΡ Π6Ὺ ΘΥΘΏϊδ, 1 δπὶ οἱ ΑὐΪο ἴο 866. Νοῖ ἃ νογὰ δῦους 
1(.)0 Βενγοηϊδη 6χὶϊθ 18 οὐ διηθα ἰῃ νϑ. 34---27. Ηον οου]ὰ {δὲ6 ὃὉθ, 1 [86 
ὯΘΨ᾽Ν ἀοαεϊχηδίίοη οὗ [Β60 ϑονυ θη τ Θ κα σοτηργίδοα ἴῃ ρϑγὶ (δ οχὶϊθ, δηα ΤΩ ΟΓΟΙΥ 
οσιοπά θὰ τδ6 ρογίοά θεγοπὰ ἴ86 ᾿᾿πλὶϊ5 πίοι Ὠδηΐθὶ δὰ διιδομοὰ ἴἰο ἐξ 
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Ις: πουϊὰ ϑεοι ἐπὶ [π6 δηροὶ πιυδὶ, ἸΏ δυο ἢ ἃ ο896, Ββῶνθ Ῥθθῃ 885 υποογξαΐπ 
Δρουῦς [ἢ ἀϊδίδῃοθ οὗ [86 ἐσγποίηιϑ αὐ φυέι, ἃ8 ἴδοϑθ ἱπίθγργοίθγα βΌρροθα 
Πϑδηΐοὶ ἰο αν Ὀθθῃ. 
Τὶ θδῃῖοὶ βδῃου α ἔθ] βοϊεϊυδο δρουϊξ 1:6 μοδίασο οἵ δἤείγε, δὲ ἐδ 

[6 οὗἨὨ [86 Υἱδίοῃ ΠΟΥ υὑπὰθν ςοῃδίογαίίομ, νγὰ8 αὐ παίασγαὶ.Ό. Τ86 πιο 
ἴογῦ 186 6Χ}]6 ἴο οοπ!θ ἰοὸ δὴ ἐπὰ ὙΠ58 νΟΤῪ ποᾶῦρ. ηὸ Βδυυ ομ8} Ἰθοπαν 
ΟἾΥ, το 6] 4 (86 Ἡθῦτγονβ ἴθ Ὀοπάδρο, δὰ Ῥδθϑη ἀδδβίσογθα. Α Ὅν 
ἀγῃαϑγ δὰ δγίϑθῃ, νυἱζ. [ῃδὶ οὗ Παγίυϑ [9 Μοάθ. ΑἸυδβουρῃ ποῖ ἀϊεροϑοὰ 
ἴο ρΡογβοουῖθ δῃὰ ὀρργϑεδ ἴδι6 76 τὸ, ἢΘ δρροδιοὰ δἱ ἰοδϑὶ ἴο 6 ἰπαϊδεγοπὶ 
ἴο τ1Ἀ86]ν βυ θυ ρθ δηὰ στόμα. ΝῸ τηοναπιθηΐ γδ5 τηδὰθ ἰ0 τεϊδανο ἔδθαὶ. 
ὙΠΟΥ ψ γα ἀουθ(]688, ἰὰ νον οὗἉὨ Φθ γα παι ἢ Β ῬΓΟΡΉΘΟΥ, Θχρϑοῖπρ τοϊ οἷ 
ὙΥΒαῦ οου]ὰ 6 πιοτὸ πδίυγαϊὶ, (βδη (Ὁγ Πδηΐθὶ ἰο δεὶς ἢ θαγηδδὶ ᾿πιροτία- 
ΠΠΥ τῃδὲ 1Π]8 το ἰοῦ ταχὺ σοπιθ, ἴον (6 ποπον οὗ ἀοὰ δηὰ οἵ τοϊϊρίου ἢ 
ΤΗῖθ ψγῶϑ 8 δίγοῃβ, ΡΪ68 ; δῃὰ ἴῃ 186 πιοῦ!α οὗ δυο 8 τζδῃ ΜΠ πὲ οχροσὲ 
ἱξ νουὰ Ὀ6 τοραγα θα (88 10 νγγ88) τὶ! ατοδὲ ἔλνονυ. 

ΤΠ6 ῥγϑαϊοίοηβ ἰῃ νβ. 234---- 27 οδηποῦ Ὀ6 σοῃδιἀθγοα, 1 ΔΩΥ 5666, 85 δῷ 
θχϑροϑὶβ οὗ ογθι δ. ΝῸΥ ἰδ ἴῃ δοπιπηαπἰ οδίϊοη πδθ Θμ ἰγοἶν δ πεῖ ἀἷο- 
οἴοβυγθ. Τιδὺ (6 Μοβδίδηΐς κίημάοαι νῶδ ἴο σοιππιθποο, δϊον ἐδ ἴὉΌΣ 
τοδί ϑρίγΓοΒ δὰ οοδαδοα, γᾶ ποΐ Π60. ΟΒδΡ. ἰΐ. Υἱϊ. Δ} ὀχ ξοῖς τδϊ.. 
Ὑμδὶ Απιοοδυβ νουἹὰ ὀρρτθβα δηὰ ρογβοοῦΐο, τγ88 ἢοῦ Ὡ6 7. ὙΤμδῖὶ δ που!ὰ 
οϑι156 {π᾿ δου βοοβ δηὰ οὐϊδιίίοη ἴο οθαδ (ὉΓ ἴἴγθθ δῃὰ ἃ 8]. γϑϑσβδ, ν͵ϑ 
ποῦ πϑῖν, ἴον 7: 256 ἀἰβ80] 0868 [18β. ΤΠδὲ δϊ8 σουγϑ6 οὐἁἨ ὀρργοβδῖου 'ῃ γαϑροοῖ 
ἴο 16 Φε 8, δῃου]ὰ οοπύπιθ ἀροῦϊ οπ6 τοσεξ (οὗ γ88.8), Ὑγ8ἃ8 ποῖ πον; [ὉὉ 
8: 14 βιυι θδίδη 4} ἀἰβο]οϑοθ (18. Ὑδδὶ {86 ἴγγϑῆν βου ὰ δὲ ἰδϑὲ βυθη]7 
δὰ (δοΓ( ροσῖδ 88 ποὺ ὩΘῪ ; [ὉΓ 8: 25 {Ὁ}}} γονϑδὶβ [8.0 Βυῖ ἐμαὶ 
186 ῬΘΟΌΠΑΥΙΥ Ορργοβϑῖνο ὑγἴ8]8 δηαὰ ἰγου Ὁ} 68 οἵ [9 68, Ὀδΐογο ἐμ6 σοανηᾷ 
οὔ 186 Μοεβίδῃ, δῃουϊὰ "6 δπάβὰ δῆδὺ ἃ ρουϊοὰ οὗ βεουθῃον τ ο κ Οὗ γθ818 ἴγΟΙΣ 
186 Ὀορίπηϊης οὐ οπά οἵ ἴ86. ΒΔΌγ]οηἶ88 ΟΧὶ 6, τγ89 ἃ δεῖ ποῖ Ὀοΐοσγο γονοδὶϑα. 
Τῆδὺ (86 οχίβίθησα δπα ργΟΒΡΟΡΥ οΥ͂ (Π6 πον ον βῆ (Ομ  δ, δὰ 
180 του Πἀἴηρ οὗ 118 πιθίΓορο 5, ϑμουϊά Ὀ6 4] αἰοηρ διλθῃ θὰ σὴ "Κ ἰγουουθ 
Εἰπιθ 5." δῃηὰ γϑὶ ρῸ ἴὈγνδγαὰ --- τλ8 ἃ ἴδοῖ ποῦ Ὀοίογο ἀἰϊδοϊοοὰά. Τμδὲ 86 
Ιονὰ Β αποϊη(εα --- ἴῃ Ἰανεία! δῖ σἢ ῥσίθβί --- δῃουϊὰ Ὀ6 ευἱ οὔ Ὁγ νἱοΐδῃςθ, 
διὰ ἢδνθ ὯῸ ὈΓΙΌΡΟΡ βπσοθ βου, Μγὃ8 ἃ ΠΟῪ ἔβοῖ. ΑἸ] 819 τγδϑ ἀθορίγ ἱπίοι- 
οϑις ἰο Πεδπὶοὶ δηὰ ἴο {86 ὅενβ. Βογονδγηθα, ἰογοατηθα. Βθίμση ἤτοαι 
[80 οχίϊο τγαϑ Βροϑᾶγ δηὰ οογίδίῃ ἢ Ὀαὺ {π6 ἢορθβ οὗὔὕἨἁ σοπδπυθα μθδοθ δηοὰ 
ῬΤΟΘΡΟΥΙΟΥ ᾿πιτη Δ 6 }Υ δον ὑηἷβ τουδὲ ποὺ 6 ἱπάυϊαεα, ΤΗῈ 1 ,οὐἱ μδὰ 
ΤΩΔΏΥ {Γ18}5 οὐδοῦ ὑθδη [6 ργεδϑηϊ ἴῃ δίογο [ὉΓ ὮΪΒ ῬΘΟρ]θ, Ὀθίοτα ὑπ 6 μτοδὶ 
Βοϊίνονον σουὰ οοθθ. Βὶ ᾿ζ 16 ποῖ αὐέ οἵ ἴδοι, ἰδὲ [80 Ῥγορβοῖ 18 ΒΟῊ 
οοταπηεδιοπϑα ἴο ἀΐβοὶοδο δϑὰ ἴὸ ἀν ὑροῦ. ΟἾΪΥ δυο ἢ {ἰπηθδ 85 τυραν ὉΘ 
σοπιραγοὰ Ὑ| 1} ραβδὶ ονθδβ, ἴ86 αυἱηρ Ὑγαδῦς οὐὗἁἨ (86 ὕθπιρ]9 δπἃ ΒΟΙΥ ΟΠ, 
80 ἀοϑδιίγυοιίοι οὐὨ ἰαγρθ πομιῦοτ οὐ [06 ΡΘΟρὶθ, Ἴοθϑβαίίου οὐἁ τοίου 
Υἱῦοθ διὰ οἷνὶ ργίνιϊοσοβ, ἰδ ῥγοίδηδιίίοη οὐὁἨ ἴδ βδποίθαγΥ ὈΥ μοαίδϑῷἢ 
τῖδοα, ---- δ ἢ ον δ, δηα δυο ἢ ΟὨΪΥ, ΔΓῸ Ῥτοροιίοδ!ν αἰδοϊοδθὰ. 86 οὐδε» 
ταὰηἰοδιίοη οὗἩ [86 δηροὶ ἴο Ῥπηϊοῖ, ΔΡΡΑΤΘΠΕΥ διυουπὶδ ἴὸ ἔμ οἰονίπς 
ἀϑοϊαγδιουβ : " ΤῊΥ ροορὶϑ αν βυῆεγοὰ οὔϑ οχλϑ διὰ δ] ἰΐζα τυουσιδὶ 
οοπεοαυθῃσθθ. Οἴδον ᾿ἰκὸ δνϑηΐβ, αἰτίης ἱπάθϑα 85 Ὅο πιδῆπονῦ δοὰ ετ80, 
Βυΐ ΘΥΘῊ ΠΙΟΤΘ ἰΓΥΪΠΩ, πιοτὸ ἀδηρθγουβ ἴ0 ἴθ φορὰ, δῃὰ τποτὸ ἀἰρτοοοῦῖοὶ 
δηὰ μια] ἴο ἴΠ6 τὶς κοὰ, ἃγὸ δι(}}} Ὀοίοσα (86 δονβ. Α ρογίίου οὗ [86 ϑόσόηῃ 
ἐὐεοὶν νἾ}} Ὀγίαρ (πθτὶ ἐΒγοΌρ 085 βΘΓΥ ογάφαὶ ; δῃὰὰ δῆου δὲ8, υϑὲϊ ἰὸθ 



ΟΗκνΡ. ΙΧ. ἹΝΤΕΟΣ ΟΤΙΟΝ. 35ὅ 

τοδὶ ΤῈ νυν 6.}4}} οοΐωθ, ἔΠΟΥ δ ]} ΟὨΪΥ οχρθγίθηοθ ἰδ οὐ ΔΑΣῪ ἰγιδὶα 
οὔ α υδιίου ἴπ οἰγουτοδίδποοβ ᾿Πκὸ ἰ0 {Π|6}Γ5.᾿ 

Ζι 16. οπ δοῦιδ βις στουῃά, 1 Δρργθμϑηά, ἔπαὶ τγὸ τὸ ἴο δοοουῃῦ [ὋΣ [86 
ἔδλοῖ, {ππδὺ 41} (ῃ6 Ῥτορἤοεῖοθ οἵ Ῥαπηίοὶ, ἀδνοϊορίπρ ναὶ ἰ8 ἠο ργεσδάε ἰδ 
Μεορείδηῖς Κιησήοπι, οηἀ ἢ (86 6 δηὰ δοείίοπβ οὔ Απιίοοῦυβ ΕΡΊΡΉΔΠ68. 
Οὐδον βυρδοαυθηὶ δηθμὶθ9 ἀἰὰ ᾿πἀοοὰ πρδ]ῖγοδὶ ἴΠ6 Φενβ:; Ὀυϊ ποηθ οἵ 
τοῖα δἰἰδϊηοα ἰο ἰδδὺ σοπβυπιηιδίίοη οὗἨ νἱο Καάποϑϑ δπὰ τυ θῖν τ δΙΟ ἢ ΤΘΓΘ 
ὀχ! Ὀϊ 164 ὈΥ ΐ. ΤΏΘΥ ἅγῸ ποῖ, {πο γοογΘ, πη σοηδριςυοῦΒ 'ῃ ῬΓΟρΡἤΘΟΥ. 
δου] Δὴγ οπὸ ἴδοὶ ἀϊδροδεὰ ἴο οὐ͵θοῖ, Βογο, ἰμδὲ ἐθγθ 15 βουιε δὶ 

οὔ (6 αγδιιγατν ἴὰ 8686 βυχχοδίίοηβ, 1 που δρρθϑαὶ αἱ οὔςθ ἴο {μῃ6 ὈοοΚα 
οὗ οἵδιοσ ὑγορβοῖβ, γϑα ἰὸ ἴ86 πβοΐο Ὀοὰγ οὗ Ποῦγονν ργόρθθου, δηά δὲκ: 
ὙΒοΙΒοΣ [ΠΘῪ ἤδνο ποῖ τοβρθοὶ ἴο ραγίϊουΐαν ονθηίβ οὗ ἰηίογθδὶ δηαὰ ἱπιρογ- 
ἴδτοο, οΥ, ἰῃ οἶμον πογάὰβ, τού μον (ΠΟῪ ΔΓΘ ΤΊΘΓΟΪΥ ἃ Τα ΌΪΑΓ βοσῖοβ οὗ λίβε 
(οτὶς αππαί43 1 ποῖ, ἰδ δνθηίβ, δυοἢ δ 1 δνθ υδὲ τωϑηϊοποα, 8τὸ {6 
Δρργορτγίαϊα δι ͵]οοίβ οὗ ριόρῆθογ. δι βαζ τζογθ οδῇ Ὁ6 βδιὰ οἵ 86 Ὀοοκ οὗ 
Τδηϊεὶ, οὐ τβαΐ ποσὶ ποοὰ ΜΠλ ΒΔΥ, 'ἴπ οὔθ ἴο νἱηὐϊταῖα ἴ86 νἱίον Ἰυδὲ 
ἐδκεη ἢ 

Το ἰΒθοβα Ὑῖὸ Κῦονν ἴ6 οοῦτβο ΝδΙοΝ ἃ ρογίίου οὔ σϑοθης οΥὙἰεἶδαι 88 
ἰδίῃ, ἰῇ ογὰθν ἴο 580 {πὶ ἴῃ6 Ὀοοῖ οἵ Πδῃΐοὶ νᾶϑ τυϊ θη αὔῆεν ἴμ86 ἀοδίἢ 
οὗ Απεοοοδυβ ΕΡΙΡΏδη 68, ἢ δροΪοσυ ποοὰ ὉΘ πρδᾶθ ἴον ἰμ6δ6 γειηδυῖβ [18 
ἃ σοτρπλοῃ Δ ορσβι Ιου διηοηρ οὐδ εἶτ οὐἨ [86 5δ0- 4|16ἀ ἰέδεγαὶ οἰας:8, ἰμδὺ 186 
Ὀοοκ οὗ ϑαπὶθὶ να συ ὑθη »οϑί φυεπίμπι ; ἀπὰ ἱπδὺ (Π6 ὙΓΙΘΥ νγ88 ποὶ ςοῃ- 
βάδηϊ Θπουρὰ ἴῃ δὲ οὐτὰ ργορλείϊσ ῬΟΉΘΓΒ, ἰο νϑτΐασο δηγιμίηρ Ὀαγοπά 
δαὶ ΒΙδίουυ αἰγοδὰν ζανθ δΐμ), οχοδρίΐηρ ἰδμαῦ, θὰ σοπῶο ΜΠ} 41} 189 
δεν, Βα ν)δ [Ὁ}} οὐ διάθηΐ οχροοίϊδιίοης ἰῃ τοβαγὰ ἴὸ 129 Μοβεϊδηΐο ΚἸηρ- 
ἄοπι) Ηδῶςθ, 88 (6 γ οοποϊυάθ, ἢ6 βίορϑ ββογὶ τῖῖθ Απίοοδυδ, δηὰ οχ- 
ὈΓΡθ 6563 β΄ οοπβάερης Ὀο]ϊοῦ, ἐδαὶ ἱπαπλοάϊαίο Υ δἴλου 818 ἀθαῖῃ [86 Μαβδβίδηϊς 
Κιπράοτῃ νου Ἱὰ 6 6ϑἰ 6 ὉΠ 15 θά. 

Οἱ ἰδο (}1 ἀϊδουκείοη οὐ (δὲς ἰορὶς 1 888}} ποῦ ποὺν θηΐογ, θαϊ, ἰεανίηρ 
ἴοσ δῃοίμον ὁσσδδίοι, ΤΟΎ τοιπασῖς δὲ ργοβϑοηῖ, ἰμδὶ (86 ὙτΟΓ τησϑὺ ανθ 
Ὀδεη ἃ πθδ οὗ στοδί ρϑου δυ68, ἰο ἀδοΐαγο μἰαιβοὶ δὸ οοπβάθηςν δρουΐ 
10:6 Μοβδίδη!ς γί χη 88 ἐπιπιεα αίεἶν [Ὁ] οπίηρ ἰἢ6 ἀθαίῖι οὐ Απθοοδυθ, 1 μ6 
Ἀπ 86 1 ̓ ἰνεά αἱ (μαι υϑῦ ροτίοα, ἀπά 84 Ὁ πὸ οδγίδιῃ ἰοκθῃβ μὲ βυς 8 
σαί χῃ δὰ ᾿σοτηιηθηοθα, ΟΥ νᾺ8 ἰπάδοα δρουΐ ἰο οογωπιθῆοθ. Ηο δρρβϑαὶβ ἴο 
ὯΟ δ ἢ (ΟΚΘΏ8 ; 6 ψίνοβ πὸ ἰηΐ σεβρθοίίηρ ἴδοι. Δ μδῦ ΠΙΟΓΘΟΥΘΓ ὙΓΔ8 
ἴο Ὀοοοι6 οΥ̓́ΣΠ6 στοαϊὶ οὐἁἨὨ δἰ8. Ὀοοΐκ, ἰῃ 6856 οὗ Α δίϊυσο ὃ ὙΒοὴ 88 ἰὸ β]] 
δ'6 Ῥτορδβθοῖοβ δπϑπάϊηρ τ ΑΠΠοοΝαΒ, ((Β6 Μαοβδίδπις Κιπράοαι ΟἿΪΥ 6χ- 
ἐορίεα), 1 πουϊὰ ἢορο δαὶ [Π:6 Σϑυγδυὶ 5 δἰ ΓΟΔαΥῪ τηδὰθ δῦονθ, βυρραδῦ Β0Π10 
ΟἾΒΟΣ ΠΊΟΓΟ δϑί δίδοίογυ σοβδοὴ (Ὸγ [ΠπῸ ργοριϑὶβ οουζβθ, ἰβδὴ ἰμδὶ οὗ μὶδ.. 
ἱξυόγδῆοθ οὗ [86 μῖατο. Βονοϊδίϊου οὗ Ἔνβηῖβ 18 πϑίο [ὉΓ δρεοίαί ρυγροβθδ, 
διὰ ἴοὸ ΔΗΔΓΟΥ ςρεοὶο Θμἀ8. Τὶ ἰ8 ποί ἀππαίξ ; ἰΐ σοπϑίβὶβ ποῖ οὗ γθδυγ- ὈΟΟ ΚΒ 
δηὰ ἰδίου δὶ τορϑοσα ὍΘ πιοδί παζαγάουβ ρϑγίοα οὗ ἔδε 4: ν]β παιίοῃ, 
ον ἴο ἰἰ8 τυ Ὁγ Τίτυκ, τ [δαὶ οὔ Απθοοδυ5. 10 τᾶϑ ἴπμ6 τιοβὶ ἰὑγγὶπρ 
ὦ ἴδ6 ροοὰ, ἀπὰ φδϑοσαϊησὶυ ἰδ6 τοοδὶ δυδρίςίουθ ἰο ἴ)6 Ὀδὰ. [ὲ πδβ ἴδ6 
ΟὨἷΪγ ροσοὰ ἴω πο ([Π6 δδηοίυδτγ οὗ αοὐ νῶδ ἀδἱὶγ ροϊ!υἱδὰ, ἕοτ δοῦν 
γΘΣΓ5, ὈΥ ΒΟΔΙΒθη τἰοδ δηὰ βδοσίῆοθβ δου] ποῖ βυς 8 ραγϊοα Ὀ6 ἀεϑῖῳ- 
πδίοὰ, δπὰ ἰμ6 ρβορὶθ οὔ ὟὙἀοὰ (Ὀγοναγποὰ ἢ ᾿δηῖθὶ δηά 186 δηροΪ-᾿πίου- 
ῬΓεΐοσ βθοὰ ἰοὸ αν βὸ (βουσί δῃὰ ἀφο. Μίρὰρ ποῖ ρῥγεάϊοιίοη τϑ- 
ἐροοίηρ 186 οαἰπδτὰ σοπαϊοη οὗ [86 Δεν Ὀοίογα [86 οοπιρς οὗ ἴ86 Μβ5- 
δἰ}, εἰορ 1} ὀυεηΐθ Ὀθοηρίηρ ἴο δαοῖ 8 ροσίοα, ἀπὰ οι [86 ΟΥΟΪΠΔΓΥ 
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ουθηίβ ἰδ Ὁ] οννοὰ ἢ 80 αν οἵδον ργορβοὶϑ ἄοῃϑ, 'π στοβρθοῦ ἴο οἵας 
οουηῖτίοβ ἔμ (μαι οὗἩ υάθαᾶ ; δηὰ δο, γεβρθοϊηρ [16 ΗΘΌΓΘΥΒ; Ὑ8Υ δβουϊὰ 
Ῥδη16] οἷν Ρ6 οχοθρίθα ἔτοπι οὐ ἀϊπαυν ὑδδρθ ἢ 

(1) [πὸ ἦνγϑι γοαῦ οὗἩ Ὠατγῖαϑ, τπ6 βοη οὗ Αδαβθογαϑ, οὗ ἴπ6 βεοὰ οὗ τῆς Μεάοα, 

ὙΠῸ νγὯ8 τηδάδ Κἰηρ Οὐ ἴδ ἰεἰησἄοπῃ οὗὨ ἴ[Π6 ΟΠ] ἀ668. 

ἴῃ τεβρϑοὶ ἰο ζ2λαγΐεδ, 866 υπάδγ 6: 1. -- ΘΛ Σ ΤΙΝ Πδ8. θα η (86 δυ ]6οΐ 
οὗ τους δρϑουϊαιίοη δηᾶ γοιραγκ ; 866 Τθηροσκα Οὐοιημ. 8. 219 ἢ, 281 ἢ 
ΤΠ. ουηοίογπι ἱπβογιριϊοηβϑ οὗ Ῥαγβία, ἰδίοΥ ἀδθορῃογοᾶ, βαθῖὶ ἰο ἤᾶνθ 
Ρυΐ (6 τηδίϊοσ ΠΘΑΡΪΥ δἱ σοϑῖ. Τὴ6 πᾶπι6 ἰβ ἰουηὰ ἴῃ ἤθη, τυγιδῃ 
Αλελλονεῆθ οὐ ὐελυογεδο, ἰἢ6 τοοὶ οὐ ν]ιοἢ βϑοιηβ ἴὸ Ὀ6 16 Ῥογείδῃ 

εἰ γκὼ (ελετβλα), ἰΐοα. ΤῊ ἵνογὰ {πο ΓΘίογα 18 ἃ πιοῖα αρρεϊαξίυε, ἀιὰ 

τηΐρ οί 6 ΘΟΙΏΤΏΟΠ ἰ0 ΤΊΔΩΥ ἀἰδιϊ ρου 86 ἃ ρογβοῦβ. ῬγοῦΒΟΪΥ Αβίγαρεβ, 
[6 Μεάϊδη Κίηρ, 18 βοσα ἀθείρπαίεα. ---- ἸΡΌΣΙ, τοαϑ ππαάε ξἴπα ; ΘΟ ὮΪΘΥΟΣ 
( ὑγάϊσαηρ ἀον Εἰην τἔε, οἰς., 8. 18 864.) δἰ]θρθϑ, 'παὶ (ἢἷ8 νογά ἔΆνουβ 
π6 1468. ἡ ϊοἢ 6 ἀοίδηάδβ, νἱΖ. {παἰ Παγί8 Ῥγἃ8 πλογοὶγ υἵσεγου οἵ Βδὺγ- 
ἰοη. Ης δεγίποῦ β66 8 ἴο σοηβγη (8 ὉΥ δὲ 1, ΝΌΙΞΡῸ 52}, τοσῖυεά (ἦδ 
ζίησάοηι; πο βθονβ, ΔΒ Β6 δ]]οροβ, (π6 ἀδρεπάεηοο οἵ Τλατίυϑ οἢ 8 

ΒΌΡΟΓΙΟΥ. ὅ880 8180 ἯὙΘ ΠΙΔῪ ΒΔΥ; Ὀυὺ Ὑ00 ἴθ (μδὶ βυρογίου ῷῷ Ηδὰ 11 Ὀδθη 

ΤΏΘΓΕΙΥ ἈΠΟΙΌΘΓ δηᾶ Πίσθον ἰκηρ, που] ἢ ποῖ αν θθθὴ ἡδιηθα Βαϊ 

(Βϑγθ 8 Ὅὧπα ψ})ο βοὶβ Εἰπρβ ὕὑροη {Π6ὶσ [ὮΓΟΠ 68, δῃα οδϑβίβ ἔμ τὴ ἀοννη, δὲ 
ἢ18. ρἴδαϑυγα, ψ ῃοπὶ ϑδηΐθὶ ἀουδι1688 γοραγάδα, ἴῃ (18 6886, 88 ἴῃ6 ἀΪ8- 

Ῥδηβον οὗ οῇῆοθ δηὰ οἵ Κἰηράοτηθ. Εγϑη 1,ϑηροῦκα οοποθᾶθϑ (δ ΐ8, ἰὴ ἐδΠ6 
Ῥτοβθηΐ ο836. 1 ΔΠΥ ΟὯδ ᾿ῃβ8ἰβί8 οἢ ἰΐ, βονγαυοσ, 1 βμουϊὰ ποῖ οὐ]θοῖ ἰὸ 
186. δχροϑίτοη, νυ ϊοἢ ϑυρροβοβ Πδηΐϊθὶ ἰοὸ ἴαᾶνα {6 ἀοΐηρβ οὗ Ογγυβ ἰῃ 
ΥἹΟΥ͂, ὙΠῸ ᾿γὰ8 ἴῃ6 τϑαὶ οοπαῦοτοῦ οἵ Βαῦγίοη, αηὰ ννῆο, 88 Χϑθορδοη 

ΤοἸαἴθβ, ἰοῸ Κ στοαὶ σᾶγα ἴο ργονίἀθ ἔου (86 σερᾷϑὶ οἰαίτηβ οὔ Πδγίυβ. 

(2) [π (δε ἢἤτγβι γϑᾶγ οὗ ἢἰβ γοΐζη, 1 ᾿ δηϊοὶ πηἀοτγβίοοά Ὀγ 36 ϑοῦρίαγοβ ἴῃ 6 ἢ π- 

δῦ οὐ γϑαγβ; παῖ [Π6 πογὰ οὗ ἴῃ6 1,ογὰ ννὰ8 τὸ Ψογοπιῖδῃ ἴμ6 ρτορδεῖ, ἴο ςοπιρ]εῖθ 
ΒΕΥΘΏ(Υ ὙΟΔΓΒ 1 Ταϑρθοῦ ἴο {π6 ἀθϑο δ οηϑ οὗ Ψε6γιβα! 6. 

Τῆς ἢνδὶ γϑαν, οἷς.) φογγεβροηᾶβ ἰο ὅ88----7 ΒΒ. Ο. --- ΠΛ. ΘΣ 18 βαϊὰ, ὉῪ 

1μδηρετγκα δηᾶ οἴδμουβ, ΘΟ ββαγ]Υ ἴ0 τηθδῃ ἃ οογρι ϑογίρίιτατιπι, '. 6. ἃ 
Ρυθὶὶς οοἰδοιίοη οὗὨ {πΠ6 βδογϑᾶ ὈοΟ 8 88 ΑΙ γε αν τδάβ δηὰ οοτιρ]οἰοα ; δηὰ 

οὗ οουγβα οοτμηρ[οἰαὰ Ὀδίοτα ἴμ6 Ὀοο οὗ Πδηΐθὶ νν88 σι. Βαὶ που]ὰ ἃ 
Ἀδουάο- Πδηϊ6] (ππ18 ὈΘΙΓΒΥ Ἀπ, 86 10, ὈῪ ἃ δίδίθπιθηΐ (μδὺ βδανογϑὰ οὗ ξὸ ἰδὶθ 8 
Ρογὶοα, 88 (δὶ δον {π6 σᾷποη νγ88 οἰοβθὰ ἢᾧ ΟἸΠΘΥΒ τοργοϑθηΐ (6 ψογὰ 88 
ταδδηΐηρ ἃ ργίναίθ οΟἸ] θοἰΐοη οὐὗἁ δαογθὰ ὈοΟΪΚΒ ; οἴ ΓΒ, 88 ἀδβί βρη δίϊῃρ ἃ 607- 

Ριις ργορἠοίίσιωη. ΝΟ οὗ [6856 Θοπ)θοίαΓ65 ΔΓΘ ΠΘΟΘΒΒΑΓῪ ; Δη ΠΟΠ6 οὗ 

ἴδ πὶ ἀγα Μ6]]-στουπἀε ἃ. [ἡ Φὅ6Γ. 2ὅ: 18, [6 ρῥτορῆδὶ πδῆμ68 ἢϊ8 πυγιθῃ 
ΡΙΟΡΒΘΟΥ͂ τεβρϑοίϊηρ [86 Βα ΠΥ ὙΘΆΓΒ, γα ἽΣΌΠ. ΑΔ βοοοηῃὰ ρῥγεαϊοιίου, 
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δοηΐ ἰο (Π6 οχίΐϑο ἰη Βαθγίοη, τεδροοϊίϊης [ἢ ΒΕ ΘΏΓΥ Ὑ6ΒΓ8, 86 8180 δ Πγ68 
Ἕ9Π,29:1. Τνο ὅϑέρλεγε, 1 ΒΌρΡ ροβ6, τη  Ὀ6 (8]16ἃ ὈΣΠΣΘΠ ἢ δηὰ {818 18 
)πεὶ Ἡδδὶ ᾿γδηΐθὶ μδ8 οδ᾽ δὰ ἔμϑτ, ἰπ νἱθῖν οἵ ἐμοὶ Θοηίθηίβ γεϑρϑοίίηρ (Π6 
ΒΕΥΘΠΙΥ γϑϑγ. ΤῸ ἀγὰν δὴ διρυπιϑηὶ ἔτο βο 8 ρβββᾶρθ, δηἃ εἼργοϑᾶ 
δ ουὔἱ ΟΥ̓́Θ ΠΠΟΤΘ ἰΐδη ἃ Ραβο, 88 [ῳδηροῖκο μ88 ἀοπα, ἱῃ ΟΓΘΓ ἴο ΒΟΥ 
ἴδιδι [86 ὈοΟΚ οὗ θδβηῖ6ὶ νγὰ8 τσὶ ἰθη αὐεν (ἢ6 σβποη νγα8 οἰοδϑά, 8 δο)θ- 
Ἐπ αυΐϊο 8:6 ἔγοπι οἰἴπαν ροοά Ἰοσὶς οὗ ἴδ!ν οὐ Ἰοἴδω. 1 ἰᾳΚὸ (Π6 
ἴῃ ὈΣΘῸ2 ἴο ἀοδίρηαία, 88 οἴϊθῃ δἰβθῖν ΓΘ, ̓ πβιΓα πα θη Δ] γ. ΒΥ ραογυβίηρ 
ἴμ686 ῥγορῇθοὶββ οὗ ϑεγοιαίδι, ᾿δηΐθὶ δἰιαϊηθά ἴοὸ ἃ ἀββπια ἱκηοπ]οᾶρο 
Τοδροοιηρ [86 ρμεγοὰ οὗ (Π6 δχὶϊθ.0 Α ρϑγυβαὶ ἴοσ (ἢ Ε'γβὶ {ἰπ6, οῃ 186 
Ραγὶ οἵ ΠὨδπῖοϑὶ δἱ {π|8 ροσίοά, ἴὲ 18 Ὡοΐ ΠΘΟΘΒΒΑΓΡΥ ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ ; Ὀὰϊ ΟΠΪΥ δη 
διϊδηϊῆνθ ΤΟρΟγβα]. 10 18 ὈΠΗΘΟΘΒΒΑΡΥ [0 τηᾶκα ὈΛΛΌΘΣ οὔ)εοί αἴιον (6 
ὙΟΓῸ ἼΟΛ ; δπᾶά οΥὗἩἨ ΘΟΌΓΒΘ ὉΠηΘΟΟΒΒΑΓΥ [0 ἰγϑηβίδίθ {1)|8 ἰδϑὲ πογὰ Ὺ 
δοισῪί υἱπαεγείαπαϊπσ ἴῃ ἴδ6 ττὶ ἰηρβ, οἴρ., 886 ᾿ϑηρογκο ἀο68, απὰ (ἤθη 
ἴδκο (6 [Ο]ονίηΣ τογὰβ 88 Ὀδίῃρ ΤηΘΓῸ ΘΧΡΙΔΠΔΙΟΓΥ δρροδβί οη. ΤῈΘ 
ἸΏΟΓΟ δ ρ]6 τηϑίμοᾶ οὗἨ Ἔχϑραβίβ, βθθῖῃβ ἴο Ὀ6 (Πδὶ ἡ ΒΙΟΝ 1 αν δἀοριεὰ 
ΔΒονα. --- 21 ΠΌΤ ὝιΣ 1 τεραγὰ 88 οοδγάϊπαίθ τ ἢ 131 ἽΒΌ, απὰ ἀΔεδβίριοὰ 
ἴο Ἔχρίδίπ ὃ: “1 υπαοτγοίοοά [δ6 Ὠυμηδογ.... [1 υπάοτβίοοα] {πᾶὶ (86 
πογὰ οἵ δεϊιονδῖ σδῆηθ ἴο «6γοτα δ [Π6 ῥῬσορμδὶ (ὁ σοιῃρ]εῖα βου θη 
γοδσβ, εἰς. ὙΪ8 Ἰαϑὶ οἴδυϑα βῆονβ (6 διηουηὶ οὗἩ {π6 πωπιδεγ. --- ϑδυεπίν 
ψγεαγ ἰδ ΟὈ)δοὺ ἴο ἴΠ6 νϑγ ΤΛΑΡΌΡ. ὙὍΒδ ἴογιῃ οὗ [Π]5 γεγὺ ἴ8 ΠΚ6 (Π 086 
οἵ ΗΒ; 88 ἷ8β οἴεη ἴμ6 οϑδ8 σὴ νοτῦβ 5, ὃ 74, Νοίεϑβ, ΥἹ. σ. -- ΒΝ 
νυν ον ἵπ τεβρεοὶ ἰο ἐδε ἀεξοίαίἑοπδ. ΤἼθ86 πεϑᾶ ποῖ δ6 ᾿ἰτιϊ 6 ἰο (6 
βηδ)] ἀσδιγυσιίοη οὨΪγ οἵ εγυδβαθι, ὑπᾶάθγ Ζεάεϊδῃ, ἴῃ ὅ88 Β. Ο,, Ὀυϊ τὸ 
411 τῃ6 8ρο! ]ηρ, ΡΙυπᾶογ, δηὰ σαυγγίηρ ἰηίο 6χ!]6, τ μϊσἢ Παά [ΑἸ ΚΘ η ΡΪδοθ 
βἴποθ [06 οἰἵγ νγὰ8 ἄγϑί οδρίυγοα ὉΥ ΝΕ ΠΔἀ ΠΕ ΖΖΏν. Νοιβὶπρ' σα δ6 
Ρἰδίπογ, ἰμδη (μαι Παπῖθὶ Ὠ᾿ π|86]} τθοκοηβ ἴπ (8 ὙΑΥ͂ ; οἰβαγνν θα ἮΘ 
οουἱὰ ποὶ προ οὔΐ ἃ σομ ρ]Θ(οἢ, ΟΥ̓ ΨΘΣΓῪ ὨΘΑΙΓΪῪ ἃ ΤΠΟμρ]εοἴΐοη, οὗ (Π6 
ΒΕΥΘΏΪΥ ὙΘΑΓΒ ἴῃ αυεδίίοῃ. 

(3) Αῃὰ 1 δεῖ ΠΥ ἔἴλοο τονδγὰ (86 1ογὰ Οοά, ἰο δεεὶς ργαυδὺ δῃὰ φιρ] ] δ ἰοΏΣ, 
αἰ (ἀδιϊηρ, δὰ δδοκοϊοι, δηὰ δῇς. 

Βοοδυδο δηϊοὶ Βα, 88 γοῖ, ἢῸ ΔΡριοδομίηρ δῖρη8β οὗὨ ᾿ἸΌΘΓΥ ἴον ἢΪ9 
ΡΘορΪὶα ἰο σοίυγη ἔγοαι ἐμαῖς οχῖθ ἴο δυάδα, μα Ὀδίοοϊ ἢ! 56] το δαγπθϑὲ 
Βορρ  ἰοδιίοη, ἐΒαὲ Οοά πνου]ὰ βροϑά (δΐβ Θνθηί. --- 7 96ἐ πιῳ ζοο ἰο οἵ ἰοισατά 
(δε  οτὰ Οὐοά, τἱπ. ἰοπσατὰ Δεγυβαίθοια νοῦ αοὰ ὧδ βυρροδβϑὰ ρεοὺ- 
ἩΑΥΪΥ τὸ ἀποὶ! ; 866 ὅ: 10, γῦθγθ (86 Β8πΠῈ6 ροβίιγα ἰΏ ὈΓΔΥΘΓ 18 ΠΟΤῈ 
ΟΧΡ οἰ βιαιοὰ. ΤῊΐ8 τχαὰαϑ ῥγοῦὈΪΥ (ἢ οομηπηοῦ Ροβθίυγα οὗ ("6 608 
πθοθη δυτοθά, δηὰ ποῖ ἱμυργοῦ Ὁ] οἵ το δὲ Ὠοπιθ. --- ΘΠ, ἐδ6 Οὐοά, 
ἷ, 6. [Π0 ΟὨΪῪ ᾿ἰνίηρς διὰ ἴγυθ Οοά. --- 35, ἰο δοοξ ἐαγηθείΐν οὐ σαγείεἶῳ 
τουδὶ δἰ μη  μογθ οὶ ἰο ἰοοξ αὔἴδν, ἰο εοοῖ ὠρ, (θοῦ του πλακο πὸ 
ἰοΐαγαὉ]6 8660), Ὀὰΐ ἐο δοίαξα οἩ6᾽2 οἰ ἰο, ἰο φησασο ἵν. --- ΤΌΤ, Το Δ Ὼ8 
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ῬΤαΨΕΥ ἴῃ 18 βοῃοσῖο ΒΘΏΒΘ ; Ὁ ΝΠΣΥΤΙ βρη θα δυρρίἠοαίίον ΚΟΥ πιογοῦ οὐ 
,αυογ. ΤὨϊΒ νγὰ5 ἀοῃθ τὴ 186 ἀβ8] δοοοτωρδηϊπηθηΐβ ἀυτίηρ βυοῇ Βρ6- 
οἶδ] ββββοῃ8 οὗ ἀδθνοίίΐοηαὶ δχϑγοῖββϑ, νἱΖ. εοὐέλ γαδίέπο, τ Ὦ116 [Π6 ρδγβοῦ 
Μ88 οἰοίμοα τοίέλ φαοζοϊοίδ, δὰ Π8 Βοδα Ὀαβρυιηκ] θὰ τοὐέλ ἀδὴες; Φοῦ 2: 

12. ΑἹ] ἐπ686 6 [86 ουϊναγα δἰ ρῃδβ οὗ ἱηίθγηδὶ υτα]αιίοη δηὰ ρμοηΐ- 
ἴδϑῃσο. 

(4) Απὰ [ ρουτοὰ ουΐ Βυρρ] !οδιίοη ἴο Φοπονδῆ τὰν αοιὶ, ἀπὰ τηγδὰα οσοηΐδεϑίου, δπᾶ 
541ἃ: ΑἈ! Τωογὰ, τὴ6 κτοδὶ δηὰ ἀγοδάξι Οοά, νἢο ϑοροῖῃ οονοπδηὶ δηἃ ΠΟΙΟΥ͂ ἴο 
1Πο86 [δι Ἰονδ πὶ δηῃὰ Κϑὸρ [8 σοτητηδηἀπηθη108] 

Το Ττϑαυθηῖ γθροιἴου ΒΘΓ οὔἽΠ6 ρσοϊοηραα ἔοστο (1 πὶ -- ΔρΡροη 464), 
866Π|8 ἰο ἀδροηὰ οὐ ἴδ Καν ργεῆχϑά (8 126. 1. 6), ψϊο ἢ οἴη 8118 ἱξ 
ἴῃ ὁ8868 ΨὮΘΓΟ [86 τηϑδηΐηρ 19 ὨΘΙ ἢ 6 Γ λογίαίζυο, ΤΟΡ Θχργαδβῖνο οὗ ν}}} 
ΟΥ ἀειϊοττηϊπαίίοη (8 126. 1. ο). Ηδγδ ἰδ βίῃ ΡΥ παγγαίζοη. ---- ΓΥΆΛΤΓΟΣΣ, 

ΗΠΙΒΡ. οἵ πιτα, 8 68. 2. 6. Κ' --Ἴη ΓΛΌΝ, 181 ρογβ. Πηρετγί, [Π6 ὃς ΟΥ̓ [86 
δίαπι 8 ἀγορραὰᾶ, ἃ 67. 2. --- νὸς (γτεδὰ δη-η8), οοπιρουπάρά οἵ ξτὸὶ αἦ, 
αἷαϑ, ἀπιὰ δι) -α 7 δεδοοοΐ ἰἦδε. Τὺ 18 ἃ οοτηπιοη 6χοϊαπιδίίοη οἵ ἃ βυρρὶ!- 
δηΐ ἀδθορΙν αβδοίθα. --- ΠΝ -Ξρ Τῆστα, δηα ροϊηϊαα "- ἴῃ ἀἰϑιϊηοίΐοη ἴγοιι 
[86 οοπμαοη μίαν. τὴ δα β πσπὶς. ---ο Ἐπ, Θὰ ρ δῖος. --- αγεαῤ ἀπά ἀγεαά- 
ἡ, στοαὶ ἴὴ 186 ἀΐϑρ]αγβ οὗ ἰ8 ροῦγϑγ, δῃὰ ἀγοδάξαϊ ἰῃ ρυῃιβῃίηρ, ἱπιρθηΐ- 
ἰθηΐ οἴἴδβιηθτ8, 6. ρ. βυο ἢ) 88 ἴῃ6 “6υν 8 Ὡδίΐοη δὰ Ὀεθη. ὙΥΏ116 (818 
ἐπβουσὰῖ παίαγα γ οσουγα γι ἰο Π δη16}᾽5 πη, Ὀδοϑαβ6 οὗὨἉ {π6 ἢ 6 η εχ βί- 
ἱῃρ βίδίβ οἵ 80 ΗδΌΓΟΥΒ, γϑί, 88 6 18 ρἰοδάϊησ ἴῸΣ τθγου, 6 ἀοθβ ποῖ 

ἴογσοι δαοίμον οοπϑρίουοιβ ραγί οὗ {μ6 ἀϊνὶπα ομαγδοίθσ, τολο ζεεροίἑ ἐἦξ 
εουεπαπὶ απα ἰδδ πιοῦεψ. δ πογὰ ἡπόγον 1 ἰΔΚ6 ἴο Ὀ6 Πατα δχαροίὶοδὶ 

οὗ οουοπαπῖ, ἴον ἴξ Ροΐηίβ οαὐδ ν]ιαὶ ραγιίσαϊαγ ραγὶ οὗἨ (μ6 ἀϊνίπαε ὕ 5 

(ογἀϊπαποθ) ἴ6 βρθδῖϑῦ πηθδη8, ν1Ζ. ἰῃδὺ ραγί νν ΠΙΟἢ οοηἰαἰἢβ ῬΓΟΙΏΪ568 

οὗ ἀιπαάποβα οὐ πιογον ἴο ἴῃ6 Ὀϑηϊοπὶ δηα οὐϑαϊθηι. ---- ΤῊΘ οοιητηθησίηρ 
Δ γε88 οὐ (Π6 ῬΓΆΥΘΓ 18 ἰῃ {πΠ6 Κοοαίίυε ἀπὰ δεουπα ρθύβοῃ, Ἀῃὰ 80 ἰ8 5 1, 
δυΐὶ "ΟΘ ἴδ ἰῃ 156 ἐλέγα ΡΟΓβο, ἃ8 ἃγὸ 4130 [86 βυ Χο 8 ν ]οὗ [ΌἸ]ΟῪ ; 866 

ξ 184. 8. Νοῖο 8, 8 ἴο οὔδηρθ οὗ μδῦβοῃβ. 

(5) ὙἷΥὙὰτ δᾶνο βίηποᾶ, νὰ δνθ ἄοπο ρεγυογβο υ, 16 πϑυο δοϊοα ἱπηρίοτβῖγ, δῃ ἃ γα 
το  ]οἃ, δηὰ μανο ᾿πὰγηϑᾶ Ὀδοὶς ἴσοι [ΠΥ σοΙατλδπἀτηθηῖ8 δηᾶ [Πΐπ6 ογάἀϊ 8 η 08. 

“ΟῚ, Ιηΐ α8. υβεὰ ἴον [π6 ἀοβπί(6 νϑγὺ 1), βίδα “Ό. ἘΕῸγ (8 δὲ 

οὗ {Π6 πῇ 808.) 5866 ὃ 128. 4. ὅ. Μόοτγα [᾿ς ΘΓ ]γ (86 πῆς Πότ ταϊραΐ ὉΘ 
Ἰσαῃϑ]διοὰ : ἐΐογα ἦα ὄθεπ α ἐμγπΐπρ δαοζ. Το οἰἑηιαοσίεο οοπδβίγαοσιίοη οὗ 

86 βοπίθποθ 8 ραὶραῦϊθ. Τὸ ἴυγῃ Ὀδοκ ἔγοτῃ οδοάΐθησθ ἴἰο {86 ἀϊνίπθ 

φἰαἰυΐ68, ἰη (Π6 ἥγδιῃθ οὗ τοϊηὰ ν ἰος Ὀαϊοηρβ ἰο γεδοίβ, ἰΒ (86 οοπβυτηπιᾶ- 
ἐἴοη οἵ πὶοκθάπθϑβ, δηἀ 80 [ζδηΐεὶ τ σι] σοπϑίἀοτβ ἰ. ΤῈ6 νδγίοιυ οἵ 
γογῸΒ δηρίογοα Β6ΓΘ, ἱπάϊοδίαβ [86 ἀδδίρῃ οὗἨ [86 βρθαῖθὺγ ἰο οοπΐθδδ δἱὶ 
εἷπ οὗ ΘΥΘΌῪ [πὰ ἴῃ ἐ8 .}} ὀχίθηϊ. 
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(6) Απὰ τὸ δυὸ ποὶ πεδγκοποὰ ἰο [ΠΥ βεγυδῃῖδβ, (6 ὑγορμείδ, τχῦο δραῖε ἱπ (Ὦγ 
ὭΔΣΩΘ ἴο οἷν Κίηχϑ, οὟγ ῥυποαβ, δὰ οὖσ ἔδίμοιθ, δὰ ἴο δὶ [6 ρεορὶβ οὗ (δ ἰδηά. 

Ργορλείε, Βροακίπρ ἰῃ [86 πδπι6, ἱ. 6. ΕΥ̓ 106 δι Ποσῖγ, οὗ αοὰ 8ῖθ 
οἴδη δηὰ ἔδπ Πα γ Υ 641164 ἷβ δεγυαηέδ, 88 ΒΟΓΕ. --- ΤΏΘ ῥγδροϑβίοη δὲς ἰδ 
οταϊ θὰ Ὀεΐοτα {μ6 βεοοῃά δπὰ (δἰτὰ οὗ [88 ἢουῃ8 ψΒΙοΝ ἰδ νἱ γί }}γ ρου- 
Οστδ, ὁ 161. 4. Τΐ8 15 8 ἔγθαυθηΐ ὑδϑᾶροθ. ΤῈ το οὗἉ ἰδο ἔγβὲ οἰδυβο 
(οοτηρτίβοα ἴῃ "Ὁ ) 18 Ἔχ ρἰαἰπθὰ Ὀοῖ ὈΥ 186 ϑθοοῃᾶ δῃὰ (μἰγὰ οἰδυβ868. 
ΤὮΘ ϑθοοπα Ρδγου ]ΑγῖΖοϑ νϑ γιοῦ ἀϊδιϊηρο Βη6 4 οἶΑ8865 οὗ (6 ρμϑορὶβ ; 
186 {μἰγὰ Θοπηργῖβοθ 41} (86 τϑιραϊπᾶθσ. γα, τὴ [86 ἀγίζΉ]6. ΒΘΓΣΟ, 
ΤΏΘΔΠΒ Οὗ ΟΟὔΓΒΘ ΟἿ ἰαμά, νἱζ. Ῥαϊθϑίΐηβ. 

(7) Το τδθ6, Ο τὰ, Ὀο]οηροι τη δοῦβηθ55, θαὶ ἴὸ 18 βῆδπιθ οὗ ἴδοϑθ, ἃ8 δἱ [86 
Ῥταβεῆὶ τἰπι6, ἴο οδΔοἷ τηδῃ οὗἨ Διιὰ δὲ δηὰ ἰο τπ6 ᾿ΠΠΔὈϊΔη15 οὗἉ Φογβδ οι, δηὰ ἰοὸ δ]] 
Ϊετδοὶ, τῇο δῖα ὯΘΔΓ δῃηὰ ὙΠῸ ἃγὸ δίδυ οἱ, ἰῇ 41} ἴἰῃ6 οουῃίτῖοβ πὨΐίποῦ του μδδὲ 

ἀπίνυθη πεῖ, οἢ δοοοῦηϊ οἵ ἱπεὶνγ οἴδιοοϑ νοὶ {ἸΘῪ ἢδΔΥο σοτηταϊεα ἀρδίηδβι [Π|66. 

Ὀ39. ΤΌΣ Τ68Ὼ8 800} 8 Β6Ώ86 ΟΥ̓ δ[)8Π16 88 ΤΏ Κ68 [86 σουῃίθηβηςθ [0 

ὀἐμιεή. --- ΓΤῚ ὈἿΡΣ ἀοδίζπδίθθ ἐλ ἐλοόη ῥτεβεπέ {ἴπιθ. "ΤῺΘ 8016 ῬὮΓΆΒ6, 
1,ϑηροσῖκο 88 Υ8, ἰδ δογτοισοά ἴτοτα Ετα 9: 7. Βυΐ Βυρροβθ 1 ββου]ὰ ἰηκίδβὶ 
οὮ σουογδίηρ [86 ογάθγ ἢ ὙΠΟΓΘ ΒΓΘ ΤΩΘΔΗΥ͂ ΓΟΒΒΟΏΒ [ὉΓ 80 ἀοΐηρ ; Ὀυΐ ἰο 

βαδροςοὶ δογγοισίπο οὐ ἰσπαϊΐπο, ἴῃ ἃ σ8886 80 δἰ ρ]6 δῃηὰ οὐνίουβ 88 (ἰῖ8, 
ἸοοΚ8 ᾿1Κ6 ρταδρίηρ δἱ {γ1Ώ.68 ἴο δοοοπιρ 8} βοὴ ἔανογίΐθ δῃά. ---- λδ, 
Βαΐηρ φεποσῖς, τηὶρῃς θ6 ἰγϑηβιαιθά ἰο ἐδ6 πιθσπ᾽.0 Ηδτγο, (6 Ὁ ῥγεῆχ 18 
[Ὠτίοα γεροδιθα ἢ πο οἢ 18 ἄοηθ ἴοσ ἴΠ6 886 οὗἁ δι ρ 888. --- 7λο ατὸὸ ἩΘαΥ 
οἷς.) ρδγί οὶ ρ]68 ψῖ ἢ 186 Δγιῖο]86 υϑοὰ 85 ἃ γοϊδίϊνα ργοπουη, ὃ 109. 2. α. -- 
ἘΦ... ὙΣΝ,, ισλσγε, ιολέέξλοτ. ᾿ῊΪ6. ψ ΒοΐΪΘ οἰδυϑθ 8 δα θὰ 30 88 ἴο οοϊῶ- 

ῬΓΪδ6 δἰ] 1Π6 6 }ν}8 δδν ς΄ πὰ ΠΘΆΓ, 88 γ76}} 88 {Π056 πῃ ΒΑΌΥ]οηΐΆ. -- 
δ᾽ ἘΡΞΌΣ, [{ἰ. ὁπ. ἀσοομπί οΥ ἰλε ρενῆάν τολίον (λον λαῦυε ρον βαϊοιιδίῳ σοπι- 
τηϊεά ἐπ τοδρεοί (0 ἐΐεο. 1 Ὦανο υἱγίυ δ! ν τεϊδϊ θα ([Π6 86η86, ἰῃ {6 ἰΓ8Π8- 
Ἰαϊΐοη δῦονϑ, Ὀυΐ ᾶνθ οοπίοσιηθα ἴπ6 τηοάθ οὔ δχργοϑϑίοῃ ἰο οὐῦ υδιιδὶ 
ἘΠρ 58} Ἰάϊοιι. 

(8) Ο Ιοτὰ, το α8 θοϊοη σοῖς βῃδπια οὗἁ ἴδοδ --- ἴο οὔν Κίηρθ, ἰο οὔτ ῥγΐῃοοβ, δηὰ ἴὸ 
οἷσ (δι Πογδ, ὑεοδῦβο ἮΘ ἤαΥο βἰηποα δρδίηβὶ 1Π66. 

Α νἱτγίυα! σοροι ἴοι οἵ νβ. ὅ, 6. Βαΐ Βεγ [τ ῥγϑῆχ ", ἴοσ [86 866 
οὗ ἐμ ρμεϑἷ8, δἰ πάβ Ὀαίοτο [86 σογὰβ ἀθδιριδίϊην οδοὶ οὗ {μι6 οἴδεβθβ; 
ποῖ αἰ τα ἔγοτα [6 υϑᾶρθ 'ῃ ν. θ. ΕῸΓ Ὕζιε δεοαιδε, 866 ὃ 162. 1]. ο. 

(5) Το ι8ὸ Ἰωοτὰ οἂσ αοὐ Ὀεϊοη ζεῖ σοτηρδδβίοῃ δηὰ ρδγάοῃ ; ἴοσ τὰ ἴανο βἰηποᾶ 

δρεϊηϑι Ὠἶτα. 

ἼΠ6 δγίίοϊθ βίαπάβ Ὀοίοσθ ΓἸΤΘΙ ΠῚ ὈΛΌΓΙ 88 αδείγαοία, ὃ 107. ὃ. 

Νοίο 1. 5. Τα ρἱυγ. ἔογια οἵ [μ686 ποὺπβ ἀδῃοίβϑ ἱῃι δ Υ ἱμ [86 Τη8η]- 

[οεϊαιίοι, οὐ ἐμὸ οοηἰἰηυοὰ ἀπά οχίθηἀοὰ οχογοῖβο οὗ [8686 α08}1168 ΟΣ 
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διιγι θυ ῦδα ; Ὁ, 201, Εδπι. δὲ (86 Ὀοϊΐοθ. 86 αγέξοίο ὈσΐΌΣΘ (86 ΠΟΌΠἧ 
ΤΑΔῪ ἃ͵80 Ὀ6 δοοουηίαα ἴον, ἰξ οὔθ ῥργοΐδγβ (πἷ8 ϑοϊυϊοη, οὐ (16 στουπὰ 
οὗ ἀφεϊχηδίπρ ἰδ ἐλίηρε βἰσηϊβοα δὲ θαϊοηρίης ἰο (ἀοά ἰπ 8 ὈΘΟΌΪΔΡ 
ΤΩΔΏΠΘΣ, ἷ. Θ. ΟὨ (80 στουπὰ οὗ οπιρίϑεΐδ. 

(10) Απὰ νὰ αν ποῖ δοαυκοηδὰ ἴὸ ἴῃ νοὶςβ οὗἁἩ Φεῆουδὴ οἂὖγ Οοά, ἴἰο πεὶκ 

δοοογάϊηρ ἴο ᾿ἰβ ἰανγβ, Ἡ ΒΟ ἢ 865 ῥ᾽ δορὰ Ὀείοσα 5 ὉΥ διὶβ βεαγνδῃῖδβ (86 Ὀγορδοί.. 

ΤῸ «τσαϊξ, δοοοτάϊηρ ἴο (᾿6 υδυδ] ἰάΐοτι οὗ {πΠ6 Η ΘΌΓΟΥΥ ΣΟ 6Ώ8, ἐο ἀειηθαη 

. ὉΝ4Φ᾽᾿ε φεἶ7 οἱ (ὁ αοἰ ἰΝὰ8 δῃὰ 80. ---- ἔχχιοα 88 Ὠ6ΓΘ 18 σβησσὶο πχϑδηίΐηρ, ΥἹΣ, 

ἐπείγιιοίϊοτε οὗ Ἔν γΥ Κἰηά, ---- ἷαοεά δείογε ὧδ, μοξο ἱποϊυάοδ (μ6 ἰάρα οἵ 
δοίης γοάμοοα ἰο εογεζέπο, 8ο μαι (Π6 ἸΑῚῪΒ ΤΏΔΥ 6 ροββϑβϑβϑὰᾶ δηά γεδὰ.. 

(11) Απὰ 411 ἴδβεὲὶ αν ἰγαμδρτοϑδοᾶ ΤΥ αν, πὰ ἱπτηοὰ Ὀδοῖκ 80 88 ποὶ Ὁ 

Βοδικοη ἴο (Ὦγ υοἷςδ; δπὰ του ἢδ9ι: ρΡουγοὰ προ 8 ἴδε σὔτεα, αυθῃ ἔπε οαίν, παι 

6 ττίττοη ἰῃ (86 ἰατν οὔ Μοβοβ ἴδ βεγυδηῖ οὔ αοά, Ὀδοδῦβϑο τὸ δυὰ ἰηηοὰ δαί πε 

Ἠΐπι. 

[πῃ τεϑρθοῖ (ὁ "Ὁ... 866 οἢ Υ΄ ὅ. --- ΕῸΣ [86 σε δηὰ [86 οαίἦ, 866 [(Ὁγ. 
Ὧ6: 14--48. ευϊ. 28: 1ὅ--19. 29: 19. --᾿ ΞΟ, 2. ραγε. Πωροτί. οἵ 
ἴῶϑ, στὰ αν οοπεἰπυῖνο. ἃ 486. 2. --- ἴθ, βυβὲ οἵ [μ0 δὰ ροῖβ., δἰ ἐμβουρὶι 

(πο ργεοοάϊηρ δἀαγθβ8 18 ἱῃ {86 2ὰ ῬΘΓΆ. ; 966 οἢ Υ. 4. 

(12) Απὰ δα ᾿ὰ8 65:8] 56 ἷ8 τογὰ8 ὙΔιςἢ ἢ6 δραῖκο οοῃῃοδογιΐηρ 8, δῃὰ ΟΠ’ 
οοτπίης οὖν ᾿υάρεβ το Ἰυάροά 8, (Πα Βα νου]ὰ Ὀτίηρ στοαὶ δνἱ προ τ8, 80 {{2| 

ἴδεγο ἤδῖῃ ἢοῦ Βαρρθηρὰ ππάογ ἴἢ6 ψΠ0]6 Ὠδδνυθη, [86 {Κὸ ἴο τμιδὶ μα (Δ Κϑη ῥἾΔ0θ 
ἰπ Φογαβαί θη). 

531, ΗΙΡὮ. πιὰ τοϊγδοϊθα δοοθηὶ, κὶ 71. 8, διὰ Νοίο 7. ---- Τὰ οἱ οἵ 

86 Ηεοῦσονβ ἀοϑίρηδίοβ θυ συ Κἰηὰ οὗ ταθρἰ δι ΓΑ ϊΘ. -- ΠΕΣ), ΝΊΡ., δοοῃ 
ἄοπο, λαρρεηεά, ἑοοΐ ρίαοα. ΤῸΘ ταθδηΐηρ ἰβ: “Ὀθϑη Ὀγουσχῶὶ αὐουὶ Ὦγ 
(Ὦγ ῥγον!άθμοβ. 

(18) Αοοοτάϊΐηρ ἴο νι δὶ ἰδ τυ έδη ἴῃ τῆ ἴδνν οὐἩ Μοβοϑ, αδἷϊ τηἷβ ονὶἹ ἢδ5 οοτὴθ ὑροῦ 

Ὧ8; Δῃἀ γαῖ γγὸ ἴδνθ ποὶ Ὀοϑοπρὴϊ Φοῃοναι οἂν αοὰ ἰο ἰθχῃ [5] ἔτοσα οὔτ ἰπίαυϊθοθ, 
δηὰ ἰο παῖ [3] υῖβο ὈΥ [ἢ γ {στιιδι. 

τὲ Ὀοίοτο ἴ[μ6 Νομι. οδβθ, (866 ὃ 110, Νοίθ δὲ μ6 δοίϊΐζοπα οἵ 16 Ρ4858)}» 
απυϑυκὶ, να ποῖ πίϊβουΐ ργθοθάθηι. ὙὨ6 1 ἴω δ) --ῖ ἀπά ψοί, ἕον (δ͵6 
ΡΑγιϊοἰθ οἴθῃ οοπηθοίβ οἰδιϑθθ ἡ ϊοῖι ἰῃ Βοῖ16 γθδρθοίδ δῇθ οορίγαοι θα, 
ὃ 162. Β. ὃ. --- τῶστι 1ξς πιδϑηβ, ἰο δά άγθββ ΘΩΥ͂ ΟΠ6 Βηιοοί ΒΥ, σοϑθίὶγ, οἵ 
ῬΘγβυ ΒΙ γΘΪγ, Δηὰ 80 ἐο φωερρίϊοαία ἴῃ ἴ1Π6 ΔΥ οὗὨ βοβϑοΐηρ ἀϊΒρΙ ΘΑ βΌΓΟ. --π 
Το ἐμγ ιι8, Θἴς.γ Ι68Π8 Ὠ6ΓΘ Ὠοΐ 80 τηυσἢ ἴΠ6 ρδσγάοῃ οὗ βίῃ, 88 ζτϑοβ Ὁ 

τορθηΐ δῃά σϑίοστη. 70 πιαΐδ εἰς ιοΐϑε ὃν (ὧν ἐνιλ, ἱ. 6. νεῖδθ ἴῃ (π6 προγαὶ 
δ6Ώ56, ΜΊδ6 (0 ΔνοΪὰ 6Υ] δῃὰ ἰο ἀο ροοὰ. ΪΤη θοιϊδι οαδαβ ει6 8 οτηοϊ θὰ ἰῃ 
1.6 οὔὐρίηδι, θαΐ 18 σεθἽΥ βυρρὶ θὰ ὈΥ [16 τοϑίθσ. --- ἸΞΙΌ2, συβῖ ἰῃ (80 
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δεοοῃά ρούβοῦ, γοΐοστίηρ ἰοὸ ΓῊΓ ἴῃ (86 (πϊτὰ ; 666 (86 ΤΟΥΘΓΒΟ οὗ (δΐ6 ἴῃ 
Υ. 4 αῦονα; 8 184, 8. Νοίο 8. 

(14) Απὰ 5ο Δεϊονδὶι δὶ τδιομβοὰ ονοσ ἰῃ6 οΥΐϊ, δηὰ Ὀγουρῆϊ ἰξ ὑροῦ τς; ἴον 

τεὶϊ δου ἰ5 Φεῦονδὴ οὐν Οοὰ ἴῃ γοβρθεὶ ἴο ἃ}} Ηἷ8 ἀοϊῃηχβ νι ϊο ἢ} πὸ ἢδιἢ ἀοπο, ἴον τὰ 
Βαανα οὶ εβγκοηθά ἴοὸ ἢΐβ τοῖς. 

ὙΡΘΟΝ, [Π6 1 οοπβαουϊνα, ἸΏ ΒΌ ἢ 8868 88 [ἢ18, ΘΟΠΏ6Ο8 ὙΠ 156} [86 

ὨΔΌΔ] 6686 οὗὨ (8 οοῃ)]υποίίοη ; δηὰ ΓΕΘ ΪΥ (ἷ8 ΘοὨ)υποίΐοι μ88 (86 

τηθδηΐηρ απὰ ψεί, απ 80, ἐδενεοτο. --- Ἡαἰοδεοα οὐεν ἐδά ευϊϊ, ἱ. 6. κερὶ 1ξ 
ἩΔΙΟΒ(ΙΥ ἰῃ δίογα, (πὶ 6 τη ξ ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ᾿ὶ ἴῃ ρυπίβηΐηρ, ὙΒθη τὸ δὰ 

ἀεβεγυβὰ ἱξ. [Ι͂ῃ 4}} 1η186 αοάὰ 18 ῬῚΣ γιέ; ἴον ἴο ρυηΐδ 111-ἀοβαγὶ 18 

7κιειῖοε. --- Ἡλίον, λα λα ἄοπα ἰδ ρυτεὶγ ἃ ἩθΌΣΟΥ τηοάδ οὐ ὀχργεβδβίοῃ, 
δη [Π6 ᾿ἰκα 18 ΥΘΓΥ Τοοπηηοη ἴῃ Ηθῦγον. 1ἢ ΟΣ ον ἰδηρυαρθ ἰΐ ἴδ ΠΟΙΘ 
ἃ ΒΌΡΟΓΠΌΣΝΥ δον πα νογὰ ἀοίπρδ. ---- ΤῊ 6 ἰαϑὶ οἰδυδα πιῖσαϊ Ὀ6 τοηἀοτγρά: 
απά τοε ἀϊά ποί λεατίεη, εἴς. 1 Ὦδνθ ἰγϑηβὶαιθα Ἵ, βούγευοσ, 88 σηδυϊίησ 8 
Κιηπὰ οἵ οαικιξαΐ οἶδυ86, 6606 καὶ 162. Β. ο. 

(15) Απὰ πον, Ο Ιωτὰ οἂν Οοά, ψῇο ἢδδὶ Ὀγσουρἣς [ὮΥ ῬΘΟρ]6 ἔγοτα εἶθ ἰδπὰ οὗὨ 
Ἑφγρὶ ὉΥ ἃ πιῆ παπά, δηὰ ἢδδὶ τηδάθ [ὉΓ {ΠΥ δ ] Γ ἃ δῆλα, 88 δὲ (π6 ργοβδοηὶ {{π|6, 
πὸ δυὸ διῃποα, τὸ βάν ἄοῃθ πίοκοάϊγ. 

δα οοιαπιθηςθ ἴδ δρρίἑοαίίοη οὗ {{π Βρθᾶῖοῦ; δὲ Ἰϑδδβί, (μἷ8 δ γϑβϑ 
δ ῬΓΟΡΑΓδίοσυ ἴο ἡ. ΤῈ δγρυπιθηὶ βίδηβ (μ05: “Ὁ Οοά, γῖιο ἴῃ {ἰπλθ8 
Ῥαδὶ μαδὲ τγουρῶϊ ΟΠ ΓΙᾺ] ἀθ] νΘΓΆΠΟΘ8 ἴῸ (ΠΥ Ρθορΐθ, δῃὰ (ΒΟΓΘΌΥ 
δοαυϊγεα ἃ ρίογίουβϑ Ὠ8ΠῚΘ ---- Γαροδὺ (ΠΥ ᾿νοπάγουβ ἀοΐηχ, ἀπά δἀὰ ἰυ (86 
Εἰοτγ ν]ΐοῖι ποὺ Παβὶ αἰγεδαυ δοαυϊγοά ΑἊ8 ἴβοὰ ἀἰάδβὶ Ὀγίηρ υ5 ουἱ οὗ 
οχἕϊο ἰη Εργρί, 80 αἶδο Ὀσγίηρ υ8 ουὖἱ οὗὨἉ ΘΧ᾿ΪΘ ἴῃ ΒΑΡΎ ]οη. --- Α παπιε, αϑ αἱ 
ἐλε ρνεεοηξ ἰΐηιο, '. 6. Β0ΟὮ 8. ΠΆΠ16, ΔΊΟΓΥ, ΒΟΠΟΥ, 88 8 δἰιγ θυϊοὰ ἰο (866 

δῇ ΠΟΥ͂. --- ἢ7ε λαῦο εἰπηδά οἴς., [86 ἄθερ δϑηβδίίοῃ οὗ ρϑῃϊίθηοθ ἔΌσΟΘβ 
ἔτοτι (86 δρϑδάκοῦ (86 ταροι ἰο ΟΥ̓ οοηξεββίοῃ. 

(16) Ο Ιοτὰ, δοοογάϊπρ ἴο δ} τ κί βηθ84 Ἰδὲ {ΠῚ 0 ΔΏρΡΟΥ δηὰ ἰπίπὸ ἰηἀἱρπδιοη 

Ὁς ἰυγηθὰ ΔΓΑΥ ΠΟῪ ἴτοπι (ὨΥ ΟἷΥ δεγαβαίοηι, (ΒΥ ΒΟΙΪΥ ταουπίδίη, ἴογ, οἢ δοοουης οὗ 
ΟἿΓ 5'η8 δηὰ τὴ ἰηἰᾳαίτϊ66 οὗ οὖν Διο γδ, ΘγΌ δδίθια δηὰ ΤΥ ρθορ]ς δυο Ὀδοοῖηθ ἃ 
ΤΕΡΤΟΒΟΪ ἴἰο 8}} ἀσουπὰ τ.8. 

ΠΟΡῚΣ 18. ΒΟΓΘ υδοἃ ἱπ {μ6 8Βθῆδο οὗ ὕανον, ἀίμάηπδει, δομ φηϊίψ, 88 ἷὶ 

οὔθη ἰδ τ βοὴ ῃ6 ρ]υΓ. ἰ8 οῃηρίογοὰ (88 ἢ6γ6), Ὑίο ἀδδίμιαῖο8 τερεαίοα 
αείε ο77 δεπί σηΐίψ, ἀῃα 18 ἱπί ΘΠ δῖνα. ---- δ), 8 εἰρη οὗ ἴ[Π6 ορίδιἶνο, ὶ 128. 8. δ. 
--ἸΞΦ Ὃπ, Ἰἰξ πιοιέαίη οΥ (ἂν λοίδηιδεε --ι (ὨΥ ΠΟΙΥ τηουπίδίη, 8 104. 1. 
--- [).δηΐοὶ οοηΐδβϑ68 ἴῃ6 8[η8 οὗὨ 86 δι οτβ νὨϊοῖ οοοδξεϑίοηοα ἐδμοὶν 6χε]θ, 

δηὰ 1Π6 βἰπδ οὗ 116 ψοπογδίίοῃ ἰδ ᾿ἰνὴρ τ ῖο οουίηυδὰ ἰπῶὶ 6ΧΊΪΘ. 
ΤΠ ΘΟΠ ΓΑ] ροΐηϊ οἵ ἰδ δοϊοἴυάθ 18 οεγμδαίεηι απὰ ἰδό λοὶν πιουιπίαϊη, 

ν 6. [6 Βοπον οὗ αοά δπά γοϊϊσίοη. ----  ορνοαοῖ ἰο ἰλοεο αγοιμά μὰ, ἰΏ0 
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Ῥτγοροεϊξίοη ἰῃ ἔθ ἰαδί τγογὰ ἰδῖκθϑ ἔπ ἕοστῃ οἵ ἃ οουβέ. ρἷασ. ποῦῃ, ὃ 99. 1. 
8 101.1. 

(17) Απὰ πον, Ο οὖν αοά, μεαιίζϑῃ ἴο (Π8 Ῥγαγοσ οὔ {᾿γ βδογυδηΐ δηὰ ἴὸ ἢἷδ βῦρ- 
Ρἰϊοδιίοης, δηὰ ἰοὺ (ἢ γ ἔδοθ βλϊῃθ προ (ΠΥ βαποίπδγυ τ ἰςἢ ἐδ ἀδεοϊδίο, ἴοσ ἴμ6 1 ον 
Βδ κα. 

Οὗ ἐὰν εεγτυαπί, ἱ. 6. οἵ [88 Βροδῖκοσ, ΒΟ τηθηςοηδ ᾿ἰπθ6 Ὁ ἰη [86 υὑδυλὶ 
Ἐππ.Ὁ]6 πηδπη 6 οὗ (86 ΗΌγον 5, ΒΘ ομ6 δἀάγοβδοα 8 δυρεσίοσ. ---- ἊΣ, 
δαιδ6 ἰο δἠΐπε, ἱ. 6. ἴο Ὀ6 Ὀτγίρίι, Ομ γα, [ο ρροαῦ ρ]οδϑθᾶ, (86 σϑύθτθθ 
οὗ γονηΐηρ οὐ Ἰοοϊκίης ἀδτκ. --- Ὀξ σι, Ῥασί. ἱπίγϑῃβ. δηθὰ ραξείσε, (88 
δύ] τὶ (818 ἔοσγτη), (86 1 Ὀδίηρ ἃ τοϊδενα ἀδιμοηβίγαϊδννο, ὃ 109. 2. α 

--Ὗἐἶἶν ἸΣῸ5, (δἰγά ρογθοη ἱπβίθαα οὗ [86 βθοοπά ; ἃπὰ βὸ οἷϊθωιίπηθβ, νῖνθῃ 
Αοὰ ἰ8 δβροίκδβη οἔ 

(18) Ιποϊΐπο (Πΐπ6 σαγ, Ο πὴ Οοάᾶ, δηὰ οδῦ; ορϑη (πΐπὸ Ἔγ88 δη ἃ δ66 ΟἿΓ ἀ 6508" 

ἐἶοῃς δηᾷ τῃ6 οἰ οἡ "γι ϊοῖ (ὮΥ̓ πάτα 5 σΔ]]οἃ ; ἔογ ποῖ οὐ δοοουηῖ οὗ οὐ τίρἢ ἰοοα}» 

ὨΘ65568 (0 Μὲ ἰΔΥ̓ Οὔΐ Βυρρ)] ! οδιίοη8 Ὀείοτο ἴδ 6ο, Ὀπὶ οὐ δοοοῦῃϊ οὗὨ [᾿γ ψγοδὶ ΠΠΕΙῸΥ͂. 

ΠΤ... (80 86 ΚΘ ΒΙΒἢ 8μου]ὰ 06 ροϊη(64), 18 Ὀδί(ον (ἤδη (16 τρδγρίπαὶ 
ΠΡ, Ὀδοδυβα ἰΐ ἰδ δὴ ἰπίδηβῖνθ ἴοστη, ὃ 48. ὅ. ---- Ὁ... ΟΝ, ὑρὸν 

«οὐϊοή, ὃ 121. 1. πο Ὀϑ9)0, Πρ ἐσέ ,αἰδ, σοττοδροηάϊηρ νυ} }} πῖτἢ οὐγ ποιὰ 

αν, νἰιϊοῖι τλθϑηβ ἕο εξ ἀἄοιοη οὐ ρίαοε δείογε, βίθῃι 583. ---- Ἰ)γδυἶοὶ [88 

Ὧ0 δορα, θη δ6 ἸΟΟΚΒ ἰο (86 7υ8ὲ ἀοδοσγίβ οὗ ἢ18 βθόορὶς, Ὀὰΐ ΟὨΪΥ ἱπ ἴδ 

ΤΏΘΙΟΥ οὗ Οοά. 

(19) Ο Ἰωοτὰ ποαγ; Ὁ Ἰωτγά ἔογχῖνο; Ο Ἰωοσὰ Ἰ᾿ἰβίθῃ δπὰ ἀο, ἀθῖδυ ποὶ (οΥ (μἰῃ6 

οὐσῃ βακο, Ο πὰῦ σά, (Ὸγ (ΠΥ Ὠαπι 8 σα θὰ προ ΠΥ Οἱ πᾶ προπ ΤὮΥ Ῥεορΐδ. 

ΓῺ, ἄο, νἱΖ. ἐμαὶ πὶ οἢ 1 τοαυεθί. Το ΚΘ οἴδῃ ἴῃ (ἢ 18 ῬοΟΚ, 88 [0 
ΓΙῸ. τ ἽΤΙΝΡΙ δὲς, Ορί.) 866 Ρ. 268. ρμαᾶΓ. 8. --- ὅν ἐλέη οὐσπ βξαζδ ἰδ 6Χ- 

Ρἰαἰποὰ ὈῪ νι ἢδὺ Ὁ] ]ονγ8. ΑΑ8 ΠΟΙ ΠΊΟΠ Ρδγΐίδηοθ πηδάθ 086 ΟΥ̓ (Π6 ρὮΓΒΒΘδ 
οἵίῳ οΓ Οοά, ἀπιὰ ροορίδ 9. αοά, βο ἴμ6 Βοπογ οὗ ἀοᾶ ἰβ υγρεά Ὀγ δηϊεὶ 

88 ἃ ΓΕΔΒΟΩ ΜὮΥ Οοὰ βμουϊὰ τεραγὰ ἰμ6 Ἡδῦσγονν παιίίου τ ῖτ βρεοίαὶ 
κιπάηρεβ. : 

(30) Απὰ νηΐ 1 τγὰδ βροδκίηρ, δῃὰ ἱπιογοοάϊηρ, πᾶ οομίδβδιρ, τὰν δἰῃ δηὰ [08 
δἷῃ οἵ πιῦ ρθορίο [βτδοὶ, ἀπά ᾿αυΐῃς ΤῊῪ βαρ] οδιΐοη Ὀοΐογα Δεδβονδῇ τὰν Οοά, ἰῃ δε’ 

Βδ) οὗὨ 16 δοῖγ πιουπηίιδίη οἵ τῆν Οοά; (31) ονδῆ Ἡδιϊθ 1 τὰ βρεακίηρ ἴῃ ργδγεῖ, 
ἐδοη τῃ9 πηδὰ Οδθτίοὶ, τῆοπι 1 μαὰ δεΐίοτθ βθδη ἴῃ 186 νἱβίοι, βανίπο 0668 μροιεποὲ 
ἷῃ ἃ 5π|ΐ οσυγδα, Δρργοδοϊοά τὴ δροπὶ 186 {ἰπ|6 οἵ 186 ονοπίῃς οὐϊδιίοῃ, 

ὄντ, ἐλα πρᾶν, νἷς. [86 ὁπ6 ψβοιι 1 Βα Ὀθέογθ δϑϑὴ ἰῃ νἱίοῃ, 85. [89 

δ5θ48ε] ἀδείατοα. Τὴθ σϑίδγθησθ ἰδ ἰο Ἡδδὶ [88 Ὀθϑη τοϊδί θα ἴῃ 8: 1ὅ. --- 

γάστο π ἐπ ἐδό δοσίππέησ; Ὀυὶ οἴθα [86 ρῇγαθθ τυϑϑῃβ βίσηρὶν δφίογθ, 
αἰονείίημδ. 1 Ὀανα ΒΘΓα ἰγαπδϊδίοὰ ἰὶ βἰπηρὶγ ὈῪ ὄξίοται ὙΤἼΘ γαΐβγθῃοϑ ἷ 

(0 8: 1ὅ. --- 92 ὩΡῸ 8 τεράεγοὰ ὈΥ ΜΙομ δα] 8, [γαῖ μ6, Ἡϑδάοεϊοία, 66. 



Οπδρ. ἔχ, 29, 33. 268 

Ἐοεοιπι.) α]., ἰρφαγίδά ὃν δισὶ φλέ; ἃ βιγδῆρο ἰᾶθα ἰο δ6 αδδοοαίαιθὰ νεῖ 
Οαὐτιοὶ, ἱ. 6. ροντογῦα! πιδη οὔ Θά. 78 γοδὰ οἵ αηρϑὶβ “ δ: υϊῆ ἰο ἀο (86 
Ὑ}1" οἵὁἩἨ Οοὰ, Ὀυΐ ποὶ οἵὨ ἐμεὶν θαΐηρ ἰσεαγίδά Ὁγ τμοὶν βνϊῆπεβα [1ἰ ἰδ 
ἱποοηστύουθ. ΒΟ πογὰβ δὰ δυϊάθηιυ οἵ [86 δβϑῃγθ σοοί, δὰ οἵ Κίῃ- 
ἀγθὰ πιεβηΐηρ, '. 6. θοΐδὰ δοῦλα ἔγοτῃ 55. ὩΣΌ “ Ὥσνο, Ῥασί. Ηορῆ., 
ἸΏΘΒΠ8 λαείεπεά, οαμϑεά (0 τηαΐδ δλαείδ. Ὁ ἰδ 186 που νὴ ἃ ῬΓΘΡ., δηοὰ 
ἸΏΘΘΣΒ δισεὲ ΟΟΊΙΤϑ6, ΟΥἩ ἠαεί6. 76 τοϊρμς Μ6}} ἰγαπβὶδίδ : δοίη λαείεησα 
ϑιρϊ ἶψ. Οὐ ἘΠρ 88 ἰΓδηϑίδίογα ἀοσινοα ἐπ νογὰ ΠΣῸ ἔοτῃ Ὠ» ἐοὸ "ῳ, 
διμὰ βανθ τεπάθγεά {89 ρἤγαβθθ δοοογάϊρὶγ. Βυξ 5. ΠΙΘΒΠ8 δἰ ΩΡ Υ ἐο 
Λαφέδι, ἴῃ ἰϊ8 ὈΓΙΌΔΓΥ 8686, δηὰ ἱπάϊοαίθβ ποιΐπρ οὗ [86 τηβῆσιοσ ἱπ 
ὙΒΙΟΣ δ πε88 ἰδ οἴϊεοίεά. Ηοσον ἰοηρ Π)ζδηΐθὶ τγϑ8 πρδίκίπρ δι ρρὶ οπεση, 
διὰ οἵ οοῦγϑθ ΒΟΥ Ἰοης ἀδϑγί οὶ νγαδ ἰη δοίυ δι! Υ οοχηίπρ ἰο δίῃ), γγὸ ΚΠΟΝ 
ποῖ. 6Δη16} 5 τοοογάβαά ῥσαγαϑὺ 18, ἴῃ 811 ργοῦθὈ ΠΥ, ΟὨΪΥ ἃ δρθοσαθῃ οΣ 
ΒΠΉΏΑΓΥ οὗ τ βδὲ ΒΘ υἱίογϑα οα (Π6 οοσβδίου Ἡ  ΐοι οΑ]]οὰ ἐξ ἤοτΙΝ. -- 535, 
Ῥασί. πῖι ἃ ργασίενγτίε ταδαπίηρ, ὃ 131]. 1. δηὰ 3. 6. 

(32) Αμπὰ Βο πιδὰθ Ἴχρ᾽δηδιίοι, διὰ ἰδ] κοὰ νι το, δῃὰ δαίὰ : Ο Ιλδηίοὶ, 1 ὅδγθ 
οὐπι6 ἰογἢ ἴο ἰοϑοῖ ἴΠ66 υπὰἀοτβιδπάϊηρ, 

Ἴδο Πτϑὶ 1351 18. 8 ΒΌΠΙΠΊΔΓΥ οὗ Ἠδαὶ ("6 δηροῖ ἀϊὰ, οἡ 1Π18 ὀσσβδίοῃ. --ο 
Ηξς ἰαϊξοαά εὐὐδῷᾷ τπηὸ ἰπκὰϊολίοθθ ἃ οοπιϊπυθά οΟ]]Ο ΌΥ. ---- ὙΘΔΕῚ ΡΓΘΙΆΘΟΘ 8 
φηοιαιίου οὗ πογὰβ δροίκθῃ. ---- [2 πιδαπῖησ οὗ δγίβίηρ, τσιογείαπ απ, 
ἐκίοδέφεκοο. ΟΥ̓ παι ἢ ΟΥ̓́ [Π6 ρτορμθοῖθθ ἴῃ 467.) ΔΒΆῪ ΓϑΏροσκο δηὰ 
οἴμοσβ.0 Βυὶΐ πϑὴ ΓΔ σου] θ6 δἰπλοϑί οὐἨ ϑοθβϑὙ οι ρὶογοὰ ἴῃ βυσἃ 
8ἃ ο886ὲ.0 6 Ββου]ὰ ἱμογείοτα ρίνθ ἴο [2 ἃ τἤογθ βϑηθγίς 86η86, δηὰ 
ἐθοη (86 ῬὮΓΆΒΘ -ς (0 ἐπιρατί (ο ἔλεε ὠπαογδίαπάϊπσ, νἱΖ. τοβρϑοιϊϊηρ (ὮΥ 
Ρθορὶθ. Τμῖβ οοηῆῃθ8 {π6 β6εαι 6] ποῖ μοῦ ἰο {86 ῥγϑάϊοιίοπβ οἵ 6 γοπι δα, 
ὯΟΓ ἴο [86 νἱδίοῃ ἴῃ οἷ. Υἱῖδι ὙΒ6δ6 Ἰἰτωϊ 8 του Ὀ6 ἴ00 ὨΔΙΤΟΝ [ῸΓ 
γα. 24---ῆ. 

(28) Αἱ τλὸ δεχίπηΐηρ οὗ [ΠΥ 5υρρὶοοίοηδ, ἃ πογὰ τεῆς ἤόσίι, πὰ 1 δὰ οοπια ἰο 
161} τἰθς, ἔογ ἴδοι γί βτεδγ Ῥεϊονοὰ ; χρϑυκ νν6}} [πθ 1μ6 ποτὰ, δῃὰ ὑυπάογβίδηὰ {}}6 
γΥμοῆ. 

ὉΥΡΥΤΟΤΊ, Ρἷατ. οὗ Ἰ θη δ ἐγ, 11Ὲ. ἰουεδα τα 1 αἱ. ἀεἰξοΐαθ. ---- ὝῚ Ἐν, α τοοτά, 

ϑεπίεησο, οἵ οοπμπιμσαίίον, τρεπί γον. ἘτοΩλ σποπ ἢ μα ἰοχὶ ἀοθ8 
ποὶ δ ἜΧΡ᾿ ΙσΙΥ ἔσουι τ βαὶ αὐυδτίοῦ ᾿ξ ργοςθοάεά, Βυϊΐ (6 Σιρ] οδιϊου 
ΒΟΆΓΟΘΙΥ δάπηϊ οὗ ἀουῦ. ΤΠθ τοογὰ ΟΥ σοπιπεμηϊοαίδοη ταυϑὶ ΠΑΥ͂Θ 
ΘΟΙΏΘ ΤΓΟΙῺ ΘΟΠῚΘ ΟὯ6 δίορογίοῦ ἴ0 (6 Δηβ6] ; [ὉΓ δἰβ ΘΥΤαηα ἰδ (0 ΘΟΠΥΘΥ͂ 

δικὶ ἀδοίαγο ἰξ : 7 απὸ σὐθῆ ὙΠ, 0 ἀεοίωσε [11]. ϑοῖμβ βΌΡΡΙΥ 39 (( 
(λοι) αἴον ιμ6 νοσὺ ἰῃ 86 οἴ, Τὸ {{|86 {π6ΓῸ 18 πὸ υγχϑηὶ οὐ]θοιίου ; 
Ὁωι ΘΥΘΏ ἴῃ 6886 ἰδιΐδ νον οἵ [μ6 6" ΠΠροὶθ 16 βαπιθα, 1 18. ὨΘΟΘΒΒΑΓΥῪ [0 
δυρρὶγ ὦ (νἱ2. ἐδ τρογα) αἴλοσ ὙᾺΠ, ἴον 8ΐ8 νϑγῦ βυγοὶ Υ [8115 ὑβοῖ ὕροὺ 



9264 σεπαρ. ἵΧΣ, 34. 

“33. δὰ τηυδὲ πανα 8 ἀἰγθοῖ οὈ͵οοί. --- ΤΒ6 Ἰαϑὲ ὑπο οἰδυβεβ οὗ (86 ψδῖϑὸ 
ΤΏΆΚΘ 4]} (Πἷ8 ρἰδίη: ἡίαγᾷ ιοοῖϊ (λδη, οὐ οοποίδν τοοῖΐ, ἐλ τσογὰ (ὝΞΞΆ), 

ὙΓὮΘΤΘ ἴΠ6 ἀτγίϊοϊα ροϊμίβ οὐἨὁ οοῦγβα (0 [Π6 ργεοράϊης 33. --- Ῥέςίον 888 

ὨΟΐ ΘΧΘΟΙΪΥ (Π6 δΆΠ16 Β6η86 88 “3: πιδδδασό, Ὀυΐ τηο8π8 Ὀοΐὰ ἴμ86 ἀρρεαγ- 

αποο οἵ ΟδὈτγίοὶ δὰ {86 ἀανοϊοριμθηῖβ Ἡ Ὠἰοἢ 6 τηαῖκοβ. [1}ἢ οἴβοὺ πογάϑβ; 

[86 ΡΓΟΡΠΘΟΥ 1.861 δηὰ (6 τη ΠΟΓ ἴῃ ὙὨΙΟΝ ἰΐ 15 οοτηταυπηίοδίθα, ὉΓῸ τ6- 
φυϊτοά ἰο θ6 οὈ]δοῖδ οὗἨ βρϑεοΐδὶ δἰἰθηίζοῃ οα 186 ραγὶ οἵ Π 8η16], ἔον (867 
86 ἀοβοσνυίηρ οὗ διΐ8 πηοδὶ βευίουβ οοῃβίἀδσαϊίοη. 1 ἀο ποὶ 866 ΔΩΥ͂ ΝΆ 
οἵ (αἰ γῚγ ἀνοίάϊηρ ἴμ6 ἰεἰαγρτγοίδιίίοη, Ἡ Βῖοἢ τοραγὰβ ἴΠ6 Βη56] 8.5 αν πα 
τοοοϊνοα ἔγοπι αοὰ [6 οοπιπιυηίοβίίοη ἐμαὶ [Οἰϊοννβ, απὰ 88 ϑρθοΐδὶν ἀθ- 
ρυϊοά ἰο πιαῖίκα (μὶ8 δοτησηυπηἰοδίίοη ἰο Ὀδηϊεὶ. ΤᾺ Ϊ5 18 ἃ ῥἰδίπ πὰ 81π|- 
ΡΪα νίονν οὗ [86 πιδίίοσ ; δῃὰ (8 ἰυση οὐ ἴῃ6 βεπεπηθηϊ 8. δ] ορείβοῦ 
ΔΡΡοϑβίίθ ἰο (86 οχίβϑηοὶθα οἵ 1886 ο886 Ὀδίοσγθ υβ8. ὙΤὼ6 ἢγβί 3 ἴῃ ν. 28, 
οὶ Βανί (ἢ)6 δΣίῖς]6, οδἢ ροϊηὶ ἰ0 ΠῸ Ῥγενίουβ οὐ νψϑὶϊ πόση σοπιυη- 
οσϑίίοη, δηἰθοοάθηϊ ἰο {86 ρογοα ἰμθῃ ρμαϑβίηρ. «4 (οἱ ἐλ6δ) οοπεμιιπέοα- 

ἐΐοη, ἰΒογοΐογο, πηυδὲ δ6 118 τηοδηΐϊηρ. ΥΥ̓Βαὶ (18 οοτηγταυηϊσβίϊοη 18, ΓΘ 

ΤΑΘΪΏ8 γοί ἴο ὃὉθ Θχρ᾽αίηθά. Τὴ βϑοοῃὰ “3ἜΠ, μβανίηρ [86 δγίϊοϊς, οὗ 
δουΓΒ6 ΡοΪϊηΐ ἴο (86 ργϑοθαϊπα οπ6. Βυΐ 1818 βεοοῃα οὔθ [88 ἃ οἶθδγ ΓΘ" 

Ἰαιΐοη ἰο {86 σοιῃηπλυῃϊοδίίοη τὸ δἰο ΤΟ] ογ8. ΤῊδ Ἔχοροϑὶβ Μοὶ τϑῖκοθ 
ὈΟΙΒ οὗ (1686 ταΐδγ ἴο Γλὴ ἼΞ ἴῃ ν. 2, 18 οἰ θαυ ὑηρταιμπηδίῖοα]. Ὑ͵εΓο 
{18 τ ο456, Ὀοϊἢ πεμδέ αν 186 ἀγίίοϊθ. Ἧ͵6 σδπηοὶ δάπϊ, τυ 1,.θη- 

δογκο, {μὲ (Π6 Δ 6] ΟὨΪΥ ὑπάθγίδ 8 ἃ ΠΟῪ δηὰ τογβίςδὶ ἱπιοσργοίδιίϊου 

οἵ Ψογθιλ δ᾿ Β ργθα]οο.8 οοπμοογηΐηρ [Π| 6 ΒΟ ΘΠ ΜΘΘΚΒ. 

(34) ϑδυθῃι ΘΟ ΚΒ δὲ ἀδοϊἀοαὰ τορος [ΠΥ Ροορίὶθ δηὰ [ἢ γ ΠΟΙΥῪ ΕἾ, ἴ0 Γδ' 
δίγβΙ ἢ ἰΓΠΏΒΡΤ β8ί οι, 8ηἃ ἴο0 868] ὮΡρ 511}), Δη [0 ἜΧρίϑία πη Ό ΠΥ ; δηὰ ἴο Ὀγίηρ ἴῃ ανοζ- 
Ἰαβίϊηρ τρ ἢ! ΟΟυ8}685, δηἀ 10 568] ν]δίοῃ δῃὰ ργορἤεου, δπὰ ἴο δποίηϊ ἃ Ποὶν οὗ μοί 68. 

ὈΛΡ τ, ἤτοπὶ ΞΊ59, δῃὰ οὐἉ δῇ ἰγγαβι]ΑΓ πιαδβο. Ρ]αΓ. ἔοστα, γεἰαἰπίπρ (.) 
ἀπάθν Π6 ὅγβι γϑάϊοαϊ, (Ὠογτ Δ  ]γ [6 που]ὰ τοδὰ ὉΡΣ 3). Το πιαδο. ρ]0Γ. 
ΟΟΟΌΓΒ ΟὨΪΥ͂ ἴῃ [186 ΡΔΓΑΡΤΑΡὮΆ Ὀεΐογα 8, δηὰ ἴῃ πη. 10: 2, 8. Τα ἴδηι. 

ἴοτιηι ΤΊΣΞ Ὁ 4150 σοίαϊηβ (ῃ9 (. ) οὗ {86 ἢγβι σϑὰϊοδὶ. ὙΥΕΥ 7 πόμα οἵ [86 
Ἰοχί ΟΏΒ ΟΥ̓ ὥζΤΑΓΊΠΊΔΙΒ [6}} 086. Εἰ πογϑὶ ((ὐποογά.) 88 Υ9 : “ τείθηίο Θβημοίδ 

δἰδιϊν," ἴῃ τοϑρϑοὶ ἰο (86 ὈΙυΓΑ] ἔΌγτ.8; Ὁ νιοὶ 1 θαρροβθ δῖπι ἴο σηρϑῃ, 
μὲ εἰδιϊαπέ Ἰοι 6 τ ἤν ἃ Ῥγορθηβὶυ ἴο ἃ Οαπιεί νονγοὶ-δουηὰ. 10 (δὲ 

06 δ δϑϑϑγίίοη, ἢ πθϑάβ 1] υδίσαϊΐοπ δηὰ οοπβγιηδίίοθ. 1 18 ἀϊβρωϊοὰ 
ὙΒΟΙΠ6Ρ (ἢ) 6 Τη850. ΒΙΠσΌΪΑΓ ΟΟΟΌΓΕ; Ὀυϊ 88 186 Μαβοσγοίϊς ἰοχὶ οὔ δα, 

29: 27, 28 διδπᾶὰβ (δὶ σϑῷ ἈΝ ΣῸ), ἴΒ6γα '8β 8 οἷϑαγ ἱπβίβῃοο οὐ 8. τρδβό. 
ἴογιῃ ἴῃ 8 σοπδί. βἰδίθ, ἔγοτη ϑη3 Ὁ, βδῃονίηρ ἰμδὶ {μ6 Οδπηοίβ ἰῃ ἐπα βἰηρ, 

8 τηυϊα]6. ὙΜΊΈβοῖοσ Βόνανοσγ, (16 70 Ὑ͵οο θη, 8. 14), ΒᾺγ8 {μαὶ “186 
Μαβογίίεϑ βᾶνϑ σασίβι Ὠ]Υ δγγεὰ," δῃὰ ὑπαὶ 6 ϑῃου]ὰ τεϑδὰ τὲ σϑῷ, ἱ. 6. 

ἐλοεε εευδη. (γ685), 1Δἰ{ ἐδ λορίαἄε (οὗ γεατθ). ΑΒ [86 ἔοσῃι οὔ (6 ᾽ὕ- 
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ἸΏΘΓΕΙ 18 βίηρ. δηὰ ζϑηι. (8 96. 1), 1ϊ ΠΙΔΥ 6 υηϊοὰ τὴ τδτ; δηὰ Ὀσῦ 
δϑειηδ ἴο Ὀ6 (ΑΙ ΓΪΥ ἱπηρ 16, 88. ΔΠΥ͂ Οἢ6 ΤΩΔΥ 866 ΟΥ̓ ΘΟ ραγηρς ἀεη. 29: 
18, 20, 27 ἰοχοίμεσ. 1 1ἘΠ|8 οὐ ἰοῖδπι Ὀ6 δι, (11 866 π|8 ἴο τηε Ρ]ΔΙΏΪΥ ἰο 
6 80). ἰβδηὴ Μὰ δ ῦα μο ἰηϑίδηοβ οὗ ἃ ηηαδο. ἴοτιῃ οὗ (89 πογὰ ἴῃ 40.68- 
ἐοη, ουὖἱ οὗ (Π6 ὑοοῖκ οὔ Πδπῖοῖ. ΤὨΐδ πότονεῦ πὶ] ργονο ποι ίηρ᾽ ἀσαίηδὶ 

16 ὀχ δίθποα οὗ οῃΘ, βῖποθ ἰΐ 18 Δ Οσ  ΠῈΓ ἃ ἴδδ8: 016 ἴοση. ὙΠῸ δἰπι ρα 
ἔγαι}} 18, {πᾶ θΟ( ὈΛΣΞῸ δηὰ ΠΊΣΞ 9 τὸ ραγίοΐρίαί ἴοτταϑ, τηθδηΐηρ ὅθ- 
δευεηεά, (911 νοηΐ8 Ἶ), ἱ. 6. σοπῃηρυίοα ὈΥ δανθῆβ. [,11. {Π6 πὶ γα ὩΣ (ΓΘ Π8- 
ἰαῖϊθ ἴδυβ: Πηερίααες δευεηίῳψ ατὸ ἀεοϊάεα προπ, οἰς.Ό. Τἢΐ8 Ἰοανθβ [86 
ᾳυσϑβιίίοη Θη ΓΟ Ϊγ ὀρθοῦ, τ Βϑίμον (86 πηοδηΐης 8 Βορίδάθβ οἵ ἄδγβ, οὐ σΐ 
ΟΥ̓ ΏΔΓῪ γΘΔΓΒ, ΟΥ̓ οὗὨ ΒΑὈΌΔΙΙΟΆ] γΕΔΓΒ ; δηα [δ αὐ δβιοη τηυδὶ Ὀ6 ἀεοϊἀοα 
οἵ οουγϑ6 ὈΥ {Π6 οοηίαχί. Τα ὅονβ δὰ {Ππ|᾿ 8 Κίπάβ οἵ ᾿ήερίαάεε ἴῃ το- 
δρεοὶ ἰο ἐΐη! ; Βγϑί, ἰμαὶ οὗ ἄανδ, βαυθῇ οἵ ν᾿ δὶς 8 Κα 8 τοδεΐ ; ΒΘΘΟΠΑΪΥ, 
4μδι οἵ ψεαγε, βϑενθὴ οἵ σοὶ τη Κο εἰ δαδῥαίἑσαὶ ψεαν, Τ,δν. 25: 1.----; 
ἐγ γ, (παὶ οὗ [86 βενϑῆ ρογίοίβ οἵ γϑᾶσβ Ὀϑίογθ [86 γεδὲέϊεούμεαν, ἴον (8 
ἰαλδὶ σοπιργίβ68 δα η {ἰπ|68 Βα θῇ ὙΘΆΓΒ -ῦ ΤΟΥ Υ-ὩἷΠ6 ὙΘΕΓΒ, δου ἡ ἰοἢ 

οοΙΏ68 {Πππ6 700] 6 6 γοαγ, [ὲν. 2ὅ: 8. ὙΥΏΙΟΒ οὗὨ {8686 (ἢτοα 18 τηϑϑηὶ ἴῃ 
186 ργεβεηΐ Ἷϑβ86 ἢ ἴον ἴ86 οἶδυβα ὈθίΌΓα Ὁ8 ΠΙΔῪ δ ἱπίογργοίθαἀ ἴῃ οἰ το 
ἯΔΥ. Νοὶ {1186 ἤγεϊ, ἴον [ῃ18 σου]ᾷ πηγαῖα Ὀυϊ δϑουΐ 8 γϑδγ δῃὰ ἃ μα] Γ [ῸΓ 
{μ6 []Β]πλθηὶ οἵ 41}1} (παι 18 ργβαϊοίθὰ ἴῃ {π6 βϑαμποὶ, δηᾶ πουἹὰ 41} (Βς 
Ρδ58αρ ψ} οοη(γβαϊοιομβ. ὙΠ 16 8616 ν, ἱπάθοϑα, ἰῃ 8 ποῦὶς αυοϊδα ἀῦονο, 
..28 Ἰαδογϑά ἴο βῆον, {μδὶ (ῃ6 ἢγαὶ πηιοπιοηθα δευεηῳ τσϑοῖζξ ΔΓΘ ΤΩΘΤΟΙΥ 
ἸΠ6ΓᾺΪ δηα ΘΟΙΏΠ)ΟΠ ΘΘΚΒ ; [ῸΣ ᾿6 Βο]ἀ5 (μδὶ [Π6 βοαιθὶ ἴῃ ν. 24 τοῖδγβ 
ἸΏ ΘΓΟΙΥ ἰο [Π6 τοίαγη ἔγοαι (6 ΒϑΟΥ]οη 88} 6χὶϊθ, ἀπ ἃ γοϑίοσαίίοη ἰὸ 8}} 
1.)6 τἰῖ68 δηα ργίν:]ορϑδ οὗ ὑνοσδἢρ 88 ργεβοῦ θα ὉγΥ Μοβεβ, μ᾽ δὴ δο- 
φορϑηγίηρ τοίουπηδιίοη οὗ ογα] ἀθηθαποῦ. Βαυϊὶ [6 βυβααυθηῖ τοϑοζε 
Βα οουηίβ 85 ψεαγ-ισεοζς, '. 6. ροσοβ8 οὗ βουὴ γϑαῦθ οδοῦ. [Ιπρϑηΐϊουϑ 
δ δουΐθ 88 (15 ΓΙῸΣ ΒΌΓΟΙΥ 18, 1 σδηποὶ δοοογὰ τ] ἢ [819 γἱον οὗἁὨ (6 
6886 ; ἔοτ, (1) 1ὶ πιαῖκεβ ἃ υἱοίθηι ἀϊβγυριίοη ἴῃ {86 τηϑδπίηρ οἵ ὩΣ ΞΘ, ἴο 
ἰγαπδδίθ ἰΐ τσοοξς 077 ἄαψε ἱπ ν. 24, δηὰ {᾿Ἰ6ῃ τσϑοζς 977 ψεαγε ἴῃ [ἢ ἰο οΥ- 
ἱῃσ γ6γβθβ οὔ {Π6 ΒΆΠ|6 ρδυϑοτρ. (2) Νοιβίηρ 86θῃ8 ῃ]δίηδν, (ἤδη (μδὲ 

Π6 ἰτραγι 6, 7, 62, 1, ἂτ ἀδβίρηθὰ ἰἴὸ πῆδκθ Ὁρ 1ἴΠ6 ΠΌΡΟΣ ΒΕΥΘΉ 

δἰδία ἰῃ ν. 24 ; δηὰ οἵ οουγβθ, [6 βϑυθῃί δἱ (86 ουΐδεί τηυδὲ παν [86 
δϑιη6 γοϊἰδίίοη ἴοὸ ΠΣ 39, ἰΠδὶ [Π6 βυθβεαυθηὶ υτθασβ ((86 οοιηροηθῆὶ 
Ῥαγ5 οὗ 10) πανο; δηὰ ΘΒ ον Ὠἰπιδ6]  οοποθάσδβ, (δὶ ἰπ νβ. 2ὅ----27 

ὈΣΞ Ὁ τλθϑη8 τορεζιψεατε, ἰ. 6. Βερίδθβ οἵ γεᾶσβ. (8) Τῇ δρρἰ!ςδίίοα 
οὗ 16 πιλρηϊδεοθηὶ ῥγομΐ868, ἰῃ ν. 24, ΤΠ ΓΘΙΥ ἴο 8 ματα] τεΐυση ἴσθι 
ὁΧ!]ο, δηὰ ἰο {86 Ὀτοκθη δηὰ ἰγου]θὰ βδίδίθ (Ὁ τι ΟἿΣ, ν. 26) οἵ {86 
δε ν5 ἴοσ ἃ ἰοὴρ ρογὶοὰ (62 νγ66Κ8), 15 βουβοί ἰης (μδὶ βανοῦβ ἴοο πιυοῖ οὗ 

ἀδάμοοτε αἰϊχιϊα δα αἰέφωο, ἰο δοταπηοηὰ 186} το (Ὠ6 βὲπρὶθ ἱπίεγργείεσ. 

Τοῖο ἰδ ἴοο τηυοὶ οἵ Ὑδδὲ ἴ:6 ΟἸΘΙΤΏΒΏΒ ΠΒΠῚ6 8 ἀπ δίη-χεσεδίτομ, ἴο 
28 
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τοοοὶ τ οογάϊαϊ τοοορίίοη. Ηοβίηδη ΟΥ̓ εἶδ8. υπὰ ΕΤΙῸ]]. 5. 298) ΤΡ 
ΒΆ7γ5 ΤΟΘΡΟΟΙ Πρ 1: ΚὙἼΠ6 ὈπίνΟΥΒΩΠὙ πὴ τ οἷ [ῃ6 οοπευτοτηβίοι 

οἵ 411 6 Βορο8 οἵ 18γ86] 18 β6γὸ δροΐζθῃ οὗ, γβῃδγβ 1ΐ ἱτυ ροββὶ ὉΪῈ ἴῸΓ ΒΗ 

06 ἴο ᾿ποτρτοῦ ἱϊ, ἐχοθρὶ ἴῃ δὴ αγδὲέέγατῳ ισαν, Ἀ5 ΤΩΘΤΟΙΥ ΔΡΡΙ γἱηρ ἰο 1Π6 
ΒΟΔΠΙῪ τοίυτῃ ἴγομη (Π6 ΒΑΟΥΪ]ΟΠΙβἢ Ἔχῖ]α ὈΥ Ῥεττοϊβδίου οὔ ΟΥὙΤῸΒ --- ἃ 

τοίαση ΜΠἰοἢ ΠΑΓΪΥ βαιβῆθα τπ6 δημ οἰ ραιίουϑ τεϑρϑοίϊηρ ἰἰ.7.-- 7 ὁ τΌΔΥ 
τΒοτγοίοσε δυϊάθ ὈΥ υπϊΐοσιι οογιδίδίεπου ἰὨτουρὶ (86 τ μβοΪθ ΡΑγΆστ ΡὮ, ἴπ 
186 η88 οἵ Ὀπσ3ῷ. ὙΒοη, οὗ σοῦγβα, γγα τηυϑὲ τοραγὰ ἴΠ6 Τηοδηϊηρ' 88 -- 

7 Χ70 -α 490 γρδγβ. 
Φ 90 ]οῃρ ἃ {ππ|6, οὐ (88 πιυς στοιπὰ, ἰ8 σοτηρτίδαα 'ἰπ {π6 ῥγϑάϊοιῖοι ; 
Ὠοΐ Ὀοοδῦδο (815, (γθοκοπθα ἷἱπ ΔΩΥ δὶ Ὁ] 6 Ὑ4γ.}, Γεθ μο8 ἀονη ἴὸ ἴδε 
Μορείαπία ρεγίοά, Ὀυὲ Ὀδοδυδα 80 τηυοῇ οὗἉὨ [π6 {{π|6 ἰηίογνθηϊηρ, ὈΕΙΌΓΣΕ 
ἴπο Μοδβίδῃ πουὰ ἈρρΘΑΓ, 18 [ὉΓ ἴἢ6 τηοϑί ραδτγί “ ἰἸΟΌ]Ου 5. {{π|6.᾽ δηά 
ΤΟΘΘΙΏ 0685 ἴῃ (18 ταβρδοί, (μὲ οὗ {πΠ6 βουθηῖ γοϑτδ᾽ ΒΑΌΥ ΟΠ δ ΟΧΙΪΟ. 
ΤΏ δρϑδκοῖ ΓΏΘΒΏΒ ἴο ΔΑΥ: “ἼμῈ Μρβδιδῃ Ὑ711}} βυ ΓΘΙῪ οομ6, δῃα Φογδ8- 
θαι γ71}} θ6 γσοδίογεἀ ἴῃ ἃ ἱρὴ δηὰ βρὶ γἰϊυ 8] βθῆβο; Ὀυΐ δείογε 411 {}1 

(8 Κο8 ρἷδοθ, ἴβοσϑ τηυϑὶ Ὁ6, Ποῖ ΒΕυ ΘΠ ψεαγς οὗ [6 γ8] Ἔχ!]α δραίη, Ὀαὶ 
ΒΕΥΘΠΙΥ ἐΐπιες κουθὴ ψεατε οὗ ἰσουῦ δ δηὰ οὗ (ταὶ. Ηον βοοῦ αἴεγ (}]15 
ἷδ ονδσ, {86 Κεὶηρ οὗ 116 ΠΟῪ δηα αϑὺ ἀοῃγϊπίοη νν1}}} τηδῖςθ ΒΒ ΔΡῬΘΆΓΘΠΘΕ, 

186 Βρδδϑὺ ἀοϑθϑ ποῖ βαΎΥ, ΠΟΙ ἀοθβ ἴΠπ6 οοηίϊοχὶ Ἰπίοση υ8. ΕἸουρἢ {π2ὶ 
186 ἀδγϑ8 οὗἁἨ Ρϑου αν ὑσἰδὶ ἀπὰ ἰσου δῖε {{Κ6 ἴῃ ο86 οὗ [86 ΒΑΡ οηΐδη Ἔσο, 
ΜΠ} ΡΆ88 ΔΎΕΥ ὙΠ ῖη (Π6 Ρετοά πβπιθᾶ ; ἔοῦ ἰμαΐ ρεγίοα 1, 1. 6. ἷδ 
αἀεπἠηϊίεἶῳ ἰἰηιίίοα ον ἀδεϊαφά. 

ΑΒ ἴο (86 τηββ86. ἔοστω ὈΛΟΞ Ὁ Ὀοίπρ' επιρίογθᾶ Βοῦθ, ἴῃ 8}} ΡΤ ΘΌΙΠΥ 

(6 βραδίκον τρϑϑηὶ ἰο δίίγβοῖ βρϑοίὶὰὶ] αἰὐδηϊίοη ἰο 6 ποτὰ 80 ἱπηροτγίδηϊ 
ἴῃ 186 Β64ᾳ6], δηᾶ (Ποτοΐογο 6 ἢ88 ρυΐ ἰὶ ἢγοῖ, δϑ Μοὸ]}] δ ρίνεη ἰο 1 8 
ΡΘου αν ἴοση. Ηδθ ΤὩΔῪ δἷ8δ0 ἴᾶνθ Ὀδθη ᾿ἸηΠυδηορά ᾿π ᾿ἷ8 Ἔμοῖοθ οὗ {86 
ἔογη, ὈΥ ἴ86 Ὀ 3 ψ] οἢ ΤΌΠΟ; ΟΥ̓ 1ϊ ΤΏΔΥῪ πᾶνε Ὀεαη ἴμ6 Ῥγδυδι ως 

ἀϊαϊθοὶ οὗ 6 ἄἀδαγ. ῬὍΤηδὶ Βα ἀδδίψτιβ ἴο ἀδϑίρτιαιϊς δερίαάεςε 07 ψεαγε ὉΥ ἴέ, 
ὑοῦ ἃ βοοπὶ αὐἱξ6 ΡΓΟΡΔΌ]6, ᾿ἶ τα ΠΊΘΓΟΙΥ σοραγο 10: 2, 8, ψ ογα ὉΠΟῚ 
ἷὰ αὐάρὰ αὖον ἴὸ ἴῃ Τγάοσ ἰο Ὄχρὶδὶπ 1, απὰ ἴὸ ἰ6}} (86 τοδᾶδσ {8δὶ δ 
ἀοο8 οὶ πιθϑῃ ἃ ϑηϑὺ οὗἉ 86 δαη16 ἰδηρίῃ οὐ οὗ (6 ὅδιηβ κί πὰ 85 Ὀείοσα. 
Νὸο οσχρίδηδιίζοη 8 ἡθεάδὰ, πουγουου, ἴῃ 1Π6 ργοδοηΐ 6886, Ἄχοορὶ ἘΠδὶ (86 

σοηΐϊοχὶ ρίνθβ. βηΐθ]} δ πιοαϊιαἰιΐου δὰ Ὀδθη ρσὰ (86 ΒΟΥΘΠΥ δέπερὲε 
ϑοαγε Ῥτεαϊοϊεα Ὁ Φογοιηίδῃ. Τη6 δῆροὶ (6118 δῖ, {παᾶὶ ἃ "εῖσ-δενεπίῳ, 
ἰ. 6. ΒΟΥΘΏΪΥ ΘΟ κ- ὙΘΆΓΒ ΟΥ̓ΒΟΨΘΏ {ἰὴ 68 ΒΟΥΘΏΓΥ ΥΘΆΓ8, δυνδὲξ ἷβ ῬΘΟρΪΟ, 
δοίογε ἐμοῖγ ὅπ] ἀθ ναοῦ Μ|ὶ}} οοηθ. Τθδ γτεϑᾶθὺ δ᾽ πηοαὶ βροπί ΘΟυ ΕΣ 
διορίϑ {π|8 νίαν οὗἩ [Π6 πηθαπίηρ, Ὑ80 ἐ8 ἔδιναν τὴ ἢ ἐΠ6 ἐσεεΐνφραγνς οἵ 
6 Ηθῦγενθ. ΑΒ ἴο (9 ἐῤλίγαά ΨἈΆΥ ἴῃ νηοῦ ἴῃ6 Ηοῦτονβ ὑδοὰ {86 
Ἡογὰ φησ, ἱξ ἀδοϊρσπαϊοα (Ὠ6 ᾿υδέ! δ - ΕΔΓ --α [Ὀγγ-ἰηΠθ ὙεΑΣΒ ΟΣ δαύδ 
ἔαοβ βδαυϑῦ [1 ΠΟῪ ὙΠ. οὔἤοοδθ (18 ἰαδὺ ροσγίοὰ 6δϑ ἰδ: πιοδηϊηρ οὗ ϑϑ, 
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ἴα τὸ δδουϊὰ αν 49Χ 70 --αἰ 8480 γϑδγβ ---- ἃ ρογίοα ἱπογϑάϊ]θ, οα 
ΘΡΘΣῪ ρτουηά, ἴῃ ταϑρθοῖ ἰο [6 ανθηΐδ Μ ΏΟἢ [Ὁ] Ϊονν. [Ιἢ οἰ ῈΡ πνοσγάξ, 
186 ἤγβι δηὰ ἰαβϑίὶ οὔ (86 πεορίδαββ ᾿ἰεϑὰ ἰο ἱποοῃβιϑίθ που οὐ δὺδβυγα!γ ; 
Ὡδὶ Ποῦ οἵ ἴἰΒδηι, ἰΒογεΐογα, 18 πχθληΐ ὈὉῪΥ [μ6 ἰοχῖ. “1η πηθα]ο ἐμ 188] ηλ8,᾽ 

ΟὨΘ ΠΊΔΥ 88{8}} δΑΥ, 'ἴῃ ἴῃ6 ργοβεηΐ οβδθ. Νογ ἰδ [ζδηϊ6] αἴσῃ ἴῃ βυοὶὶ 8 

τοάς οὗ ἐχργϑϑδϑίοη. ΟἿ 8 (Νοοῖ. Αἰξ. 1Π1. 10) τρὰκθ8 Μ, Ἄαγγο 587, 
(δαὶ μὲ δὰ νυγιτίθη δερέμαγίπέα ἠοδαάοπιαάας ἰχόγογωπι. ΤῺΘ 16 ̓ὴ Α τἰβίοι]ο, 
Ῥοϊ. Ν]1. 16; διὰ ἐπ Οδηβογίπυϑ. [6 Ὠ 16 ῃϑίαὶϊ, ο. 10. 

ΔΓ 16 Του ἃ ΟὨΪΥ ἰδτα, ἰπ [86 ΗφΌγεον, Θογιρίωγαβ, Ὀὰΐ 18 ἸΏΟΓΘ ΟΟΠὶ- 
τοῦ ἴῃ (δα ἀθο δηὰ Εδυθίηϊς. ὙΠῸ Πἰαγαὶ πχθδηϊης 18 ἐο οἰ, Ὀὰὶ ἴἰ ἀοο8 
ὩΟΐ ΠΕΟΟΒΒΆΓΙΪΥ ἰηνοῖν (6 Δα)υηοῖ ἰάθα ἐο ομὲ οὗ. Τίια Ψυϊμείο, ονν- 
Θδνοῦ, πι8 γοηθεγρα 1 αὐδδγευΐαίαθ διπΐ, ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἰῃ γοίογθησα ἰο {Π6 ἰάεα 
[δὶ ἰμπαῦρ τροηί 8ΓῸ Πα ἴο ὃὉ6 οουπίοα ἴον [86 γὙθαγδ, γαῖ μον {Ππη 
δοίαγ οὔ68. ΥὙΊθβοὶοτ (8. 9ὅ 864.) ἀείδηἀβ {πΠ6 ἐγαπϑίαἰϊίοη αδόγευΐξαίοα οΥ 

αὐτγεάφεά, δια τοργοβθηίβ {Ππ6 δηρεὶ 88 ἀδβίρπίηρ ἴο δαγ, {παὺ (6 ρογιοά 

οἵ δε νΘΏ Δ ὙΘΔΓϑ᾽ Θχίΐθ, 48 ἑογθίοϊ ἃ Ὀγ Ψθγοι δ, ἰϑ, Γπγουρὶι ἀϊ νη 6 ΤΆΘΓΟΥ, 
δηὰ 'π δῆβνϑῦ (0 1Π86 ρῥγαγογ οὗ Πδηὶεὶ, αὀγίάσεά. Α,8 ᾿δ τηβῖκθβ ἴῃ 6 6χ- 
119 ἴο Ὀδρί ψ 18 ὅ99 Β. Οὐ, ([εἀ4, 26. 6 βαγ8, Ὁγὺ Μαῖϊὶ. 1: 12, ο βθϑπη8 

ἴο δϑδίχζη 118 δεσίπηίηρ ἴο ἐπΠ6 ἀδροτγίδιίοη οἵ Φοομοη ἢ), 80, δ {π6 εἰτὴθ 
πθθη [Δπἰοὶ ἰλϑίθα δθὰ ργαγϑά, οὨ]γ βἰχίγ- ἤγθθ γοδγβ οὗ ἰξ δὰ ραϑβοάᾶ 

ΔΜΑΥ, Δα 866 Π Υ̓ΕΆΓΒ ΘΓ ἰμογείογο ἴο 6 δυτιασοα. Βαϊ 1 οκληποὶ 
φπλῖς [Π6 ργο δ ὈΙ ΠΥ οὐ δυς ἢ δὴ Ἔχρίδπδαίϊου. Τῇ Ἰάεϑ οὔ αδδνεουϊαίίοη 
ποῦ ]ὰ ἰἰανα δδϑιπηθά 46 Δποίμοῦ ἴογθ. ΝΟΥ 18 'ἴὰ ΘδδΥ ἴο 866, ὨΟΥ 
Βαιΐεὶ], ἴῃ οα86 δ8 Ὀοζβη (ἢ 6Χ}] 6 ἢ 1[π6 γεῶν ὅ99 Β. Ο. πβοη “6- 
δοίδ εἴτ τ᾽ 88 οΑΥΤΙΘα ἰηἰο αχὶϊθ, οου]ὰ ἢανὸ βδυρροβθὰ {μαὶ ΒΟΥ ΠΥ ὙΘ ΑΓΒ 
84 Δ] γοδν οο!θ ΨΟΓΥῪ ΠΕΟΘΡ ἰ0 116 οἰοϑθ, ΘΠ ΒαΥΘῃ Ὑ6ΆΓΒ Μ6ΓΟ γαῖ 
ἰδεϊκί πα ; ἴον 1π6 ἴἤγθθ ἢγβί νϑῦβεβ οὗ οὔὖῦ σπαρίοσ δυ ἀθη τ] γ ργοβοηΐ ἢΐπὶ 

88 δυρροδίηρ [π18.Ὁ( ΤΏ σΟμοΙιδίοη 18 ἱπον Δ 016, ᾿ σμδρ. 1: 1 δὃ6 οομ)- 
Ῥδγοα, ιμαὶ Πϑδηϊοὶ ἀδίθβ (Π6 δαὶ ϊθ ἴῃ ἐἰ 6 {πἰγὰ γροαγ οἵ Φομοϊακὶ πα Β γαῖ, 

οἵ αἱ ἰϑδϑί (6 δἰίβδοῖκ οἵ ΝϑΌυςΒβἀμοσζαν ὕροὴ “6 γυβδ]θτα ; δὰ βυοὶ ὑ6- 

ἴῃσ {Ππ6 6886, (Β6 ΓΘ 18 Ὡ0 τοοπὶ ἴογ αὐγέασίπς (Π)0 ΘΟ ΠΥ γεαγθ. ΠΟῪ 

ΔΙῸ ΔΙΣΟΘΟγ οὐ (86 ροϊηὶ οἵ ἀχρίτηρ, ν ἤθη Πϑηΐ6] Ὀδία θα Ὠἰπιβο]  ἴὸ 
ΡΤΆΥΘΓ δά ἐββιϊηρ. 8 πηυβὶ δἀπιὶί, (Β6η, (86 βσυγαίΐναε βθῆβα οὔ ΠΏΣ» 

νὶΣ. ἀεοϊάεα, ἀοῆπεα, αείογηιῖποά, ἀδογεδ ; ἴον 80 (6 1,Δέΐῆ αἀδοΐάο 

ΔΘ 8Πδ ἴῃ 118 ἤριιγαίῖν 6 βθῆβρ, Μ Ὠ}]6 1ἰξ. 11 τη 88 οἰ Ο; δῃὰ 80 (86 Ἠθδ. 
Ἢ δηὰ γητι, δηὰ {86 ατεεῖς τέμφω. 1 νου]ὰ ποὶ δνδγ, ἰμδὲ βίπαρὶν αἶδ- 
ογεεα οἵ ἀείεγπιῖηθα που] δἀεαυδίε!Υ ἰγαπβαία ἰδ 6 πογά, ἴον ἰὶ ονϊθπιὶν 
ΤΩΘΔΏ8Β 8 ἀεἠηπίέίυε δοραταίζοπ οἵ (6 ΘΕ ΚΒ ἰῃ αυσδίϊοη ἔγομι [86 τη888 οὗ 
ἐπι, ἱπ ογάθγ, (μδὶ δὶ 8 ἱποϊυἀθα ἰῃ [Πἷ8 βοραγαίθα δηὰ ἰπυ8 ἀοδηρὰ 

Ρϑγί, ΠΥ ργοδβοηὶ ἰπ6 οχίθηϊ οἵ {86 στουπά νΒο (Π6 ργεάϊοιίους ἴδαὶ Ὁ 
ἴο ον ἀγθ ἰο ὁοσῦρΥ. [1]Ὼ Οἰβασ Νογὰβ: “ ϑϑυβηὶυ νυθοῖβ διὰ ἀδηηπίιξεϊῳ 
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δοἰεοίοα απὰ ἀεοΐαδα μροπϑ᾿ ἃ8 ἃ ρετίοά ἴῃ πιο νδγίουϑ ἐπίπρβ δτὸ (ὁ 
Βδρρθη, Ὀοίοτα (ἢ 6 ΗπῈ] οοπϑυπηπιαίίοη οὗ [Π6 ΠΟρΘ8 οὗ (6 Φ νυ ε ἢ πδιοῦ, 
ΥἶΖ. 1Π6 Ἀρρθᾶγαποθ οὔ [86 Μοββίδῃ. ΑΒ ἴο {86 δέπσ. ὨυταῦοΓ οὗ ἰμ6 νεγῦ, 
1 866 ΠΟ πϑϑᾶ οὗ 80 τοῦ ἀἰβῆου] Υ δ8 ἢδ8 Ὀδθη τϑάθ. ὙΤΠα ΒΘΥΘΗΙΥ͂ 
ὙΘΟἾκΒ ΑΓ ἃ ἀδἤηϊϊ6 ρετοά μδγα σεπογέοαϊᾳῳ ργθβθηιβα ; δῃὰ 88 βυςΐ {Π67 

ΔΙῸ ὁπθ6. Τμα δἴησ. πυδοῦ οὗ {ἴπ νογὺ, ἰπογοίογο, ἰδ ἃ ΠΟΤῈ οδδ6 οὗ σοῃ- 

δἰγιιοίΐο αὐ δοπϑιιπι. Ἧε ποϑᾶ ποῖ τοβϑοῦὶ (ἢ ΗΖ 5) ἴἰο (ἢ6 μαβδϑῖνϑ 
ἴοττα ᾿τ ρΘσΒΟΠΑὶ, 48 τείδἰ πίηρ (Π6 Α66.,) ΠΟΥ ΒΌρροβα (νὴ Ἡδηρβίο 6 ΓΩ) 
Φ ἰο 6 ἱπιρ!| 164. Οοωρ. {86 {ἰκ6 ἴῃ ἀεη. 46: 22, 88 (0 ἃ ρ]υγ. Βυδ]εοὶ 
δη βίης. νϑγῦ, Δ Ππουρἢ ἴῃ ΟἴΠΘΡ τεβρϑοίβ [86 σἈ86 ν1}} ποὶ αἴογά δὴ ὃχ- 
δοῖ ΡΆΓΆ]16] ν ἢ [86 ργθδθηὶ ΟΠ6. 

ΣῚΡ ὈΣΓΟΣῚ ΩΣ 55, Ὡροπ ἰἦψ ρεορίς ἀπά ὠροη ἐδ λοὶν εψ. Ἡδτὸ 
1 αν γϑηάογοα ὃ ὠροη, (Ἰὰ [6 νεγβίοη αῦοτὸ, γεδροοίη 6), ἴῃ ογάὰθγ ἰο 
ΔΡΡΓΟΔΟΙ ΠΘΆΓῸΓ ἴο {Π6 ἰγὰθ ἰά68 οὗἩ [6 Ηεῦγον ; ἴῸγ 9 οἤδῃ ἀδϑίσηῃβίοθ 
{πὸ ἰάδα οἵ οη. οὐ μροῆ ἴῃ [6 56η86 οἵἨ νῆδί 18 ὈυΓαΘΏβοΠΊΕ6, ογ ἱΐ ἰδ υδοὰ 
ἴῃ ᾿ μδὶ (ἢ6 Ἰοχίοοηβ βίγ]6 4 λοβέϊίε δοηδο; (68. 1,6χ. 9, 4. α«β. ῬΊΑΙΗΙΥ 
ἦν 8 δοὸ βαγθὲ.0 Τα βου 66 Κ8 ΘΟΠΊρΡΓΙδ6 (ἢ Βροοῖαὶ Ὀυγάση, ([γ6 {γῖ818, 

186 ἰγουῦ 68, ἰὨγουρὶι πὶςΐ 15γΓ86] τηυδβί ρα88, θοίοσα (6 τοδὶ Ὠδ ἐν ΟΓῈΣ 

Ὑ1}1 πλδῖκα ν18 ἀρρϑδγϑησο, οὗ ἴῃ {Π|6 ἰδηστιδρα οὗὨ [Π6 Γοτ ΑἸ Πά6Γ οὗ [ἢ 6 γ6ΓΒ6, 

Ὀσίοτο βίῃ νν}}} Ὀ6 ΓΠοσο ρ ΪΥ δυνά υεά δηὰ ὀχρίαἰοά, δηὰ ΓἸρὨΘΟυδΏ688 ἱπίτο- 

ἀυοσοά ἰῃ {π6 [Ὁ}} πηθαδβυσα οἴθῃ ργθαϊοϊοα, --- Τὴν ρεορίε ... ἐὰν λοῖψ οἴῳ, 
ὙΊΕβ6]ογ (ρ. 16) 84 γ5, “Ἰηἀϊοδίο ἱνο ίηρδ; (1) ΤΠ Δ. 16 ὈΪοδβίηρβ ργοπϊβοα 
Ραγίδί ἢ ΟἹ] ἴο ἢ Ψ6ν.8. (2) ΤὨδι ΠΥ δῃου] βἰιαγα ἴῃ Π σὰ τ γον οἡ Ζ264η- 
εἶ ς Δοοουηΐ, δηά ηοὶ οὐ ἰῃοὶν οἰνῃ. 1[σδῃ βηα Ποῖ Γ οὗἨ (ἢ 6586 1Ππ|ἸΠ 8 1018 

ἴῃ {πΠο086 ΕΧργεβϑίοῃβ.υ. ἢ δηΐθὶ νδ8 ἃ παίϊτβ οὔ 9 γυβα] θη, ἀπ ργο ΒΥ οὗἁ 
ΤΟΥΑἱΪ οτἱσίη (1:8); δηᾶβο ψ6 ανε ἐἦν οἵΐν. Τὴν ρεορίδ τα ΘΔ} δβἰτυρὶν (86 
ῬΘΟρΡΪΘ ἴἰο νοῦ Β6 Ὀο]οηροά, δπὰ ἐν εὐΐν 8 τλογ ον ἴἰ εἰϊν οὐ ἢ18. ὈϊΓΙΒ 

ὙΠ ΠΟΓΕ 8 δδοιοηβ οθηίεγοὰ. ΤοΓα ἰδ ἀουθ.]688, μοῦνα οσ, δὴ διορἣδ- 

8ὶ8 Ὀογοπὰ (818 ἰη [πΠ6 ψοτὰ ἐἦζψ. ζΔη16] πδὰ 7υβῖ Ὀδθη τηοϑί ΘΑΓΠΟΘΙΪΥ 
ἈΠα δηχίουβΥ ρ]οδαϊηρ ἰῃ ὉΠ Δ] οὗὁὨἨ (Π6 οἰἵγ δθὰ ρθορὶβ ἰο νοι μα ὃ6- 
ἰοηρεᾶ ; δπὰ ἐἦψ, δρρ]]οἀ ἴο Ὀοΐἢ οὗὨ {᾿ϑῖῃ, δοῦνθυβ ὑμ6 ἰάθα οὗ ἃ ρβϑορὶθ 
ΔΠΑ ΘΠ ἴον τ ἷοσ Ὧἣ6 νγ88 τηοϑὺ δη ΧΙ οΌϑΙΥ οοηοογηθὰ, δπὰ ἴον ν ἰοῖ 6 
μ8α Ἰυδῖ τηδ46 βυςοῖ δεν ϑηὶ ἰηίοσοθεβίοη. Τδα δοαυοὶ οἵ 1πΠ6 νϑσὲθ ἀοβδ 

ποὶ ἱπάδδα “ ργθδοῦ (6 ψζοβρεοῖ ἰο 1ῃ6 (ὐθῃ 1165 Ψ᾿ Ὀυΐ ΠΕΙΒῈΡ ἀοδβ ἰΐ οοῦ- 
ἤπα (ἢ ργοπιϑοα ροοὰ ἴ0 ΔΩΥ͂ οη6 παίΐοηῃ. 11 ΒΙΠΡΙΥ δβϑυγ68 Π δη]6] (Π δὲ 

[8 ῬΡΘΟρΪΘ ἃΓ6 ἴο ραγιϊοἰραίθ πῃ 11. Τὴ Ἰάδα ἐπα (6 96 )ἷ|8 8Γθ ἴο ὃδ 

δοββθα τρϑγοὶν οἡ Πδηΐ6}᾽ 5 δοσουηῖ, 1 δὴ ὕπ8ῦ]6 ἴο βπὰ ἱῃ (6 μα 58896. 

ΦΞΒΠ ΜΝΏΞ35, (0 γεδίγαϊπ ἰγαπεσγοδδίοη ; νος  νογβίοη, ΒΟ αν 6 ΓΡ, ἰαἶκ6δ 
ἴον σταηϊοὰ ἐμαὶ (6 ζει Β1 Ὁ}, μὰ 8. ἃ ῬΊ6] ἕοστη οὐ πρῶ. Μοεὶ οὗ (86 
δηοίθηϊ ψουβίοηβ, δηἃ {Π6 τηϑ88 οἵ γϑοθηΐϊ οὐ ἶοβ, αν ὑγοίδστοα ἴο ἀθσγθ 

186 νοῦὺ ἔγομι ΠΡ. ; δηά {Π6Ὺ ἀναῦ, (μαὶ ΒΘΓΘ ἰ8 ΣΔΘΓΘΙΥ δὴ Ἔχομβηρο οὗ 
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ἔοστω ἴῃ 186 ΠΡ γοσῦ, (Ὁ ἃ ἴοσγῃ οἵ ἅ5, πος, 5. 811} οοποϑάθ, ἰβ ἃ ἐγεαυδηΐ 
ΟΟΘΌΣΓΘΙΟΘ ; 874. Νοίο ΥἹ. δοὰ Νοῖθ 22. ο. 10. Ηθηοο (μοῪ ἰγϑηδὶδῖθ 

ἰδ : ἐο οοπειιηηκαίδ ἰγαΉ ΒΟΥ ἐδεῖοη ΟΥ 0 Πἰΐ ̓ ρρ ἐδά πιδαδιιγε οΟ7 τοδεϊϊοπ ; 
τοοδηΐϊηρ, (δαὶ ἀυτίηρς (ἢ 6 ΒΟν ΠΥ Τ 66 ΚΒ, σοῦ  ]οθ Μ|1}} σοαοὴ 18 ΔΟΠΊΘ, 
διὰ Ὑ}}}} ποΐ ὸ θογοῃά. ἘΕἸΧΡυ βϑίοῃβ δι μλ αν ἴο (818 [Π6Γ6 86, θγὸ δηᾶ 
ἴΒεγα ἰὼ (μ6 ϑδογρίυγεδ; 6. ρ. ἰῃ ὅδη. 1ὅ: 16, “Ἴδα ᾿πίψυ!γ οὔ 1ἢ6 
Ἀπιοτγίίθβ ἐς ποί ψεί {εἶ (Ὀϑῷ 5). [πῃ τ86 Κα Ἀγ 1 Τῇδβδ. 2: 16, 
ἀναπληρῶσαι τὰς ἁμαρτίας ; δηὰ 80 ἱπ Ὅπη. 8: 28, τσ θτι ὉΠ. Βυΐ 
οδ᾽δοιξίομβ ποΐ 686} Ὁ ταδί, ΤΔῪ Ὁ6 ταϑθ αραϊηϑὶ (δἰ νίϑνν. (1) 1ἰ σολθδ 
οὶ τυ ΐη [ἢ6 σοπλοη ὑϑαρῈ8 οὗ βτϑιησηδσ, ΟΣ οὗ [Π6 Ὀοοΐκ ὑδίογα υ8, ἰο 

ΤΔΔΚ6 Β00 ἢ} Δῃ ἜΧΟΏδηρο οὗ ΠΣ. [Ὁ Νὰ Βεσθ.0 Ὅμ6 νογὺ ΤΡ 6ἰβθν Π6ΓΘ 
ταίδῖῃδ ἐΐ8 Γι (Πτουρδοαΐ, 6. σ. ΠΔη. 9: 27, 11: 80, δά ἴῃ Πδη. 12: 7 τὸ 
μανο (δα [ηΐ, ῬΊοὶ δ. ΤὨΪ8 9 οὗ οουγδα ἴδ ἔσυα [πῇ οὗ ἰπ6 Ῥίοἱὶ οὗ 

ΠΡ; δορὰ σθογο Οοδοηϊὰβ δηὰ οἴβοτβ πὰ ἃ γὼ [ηΠ ἔοσωω, ((ογΣ ψ δῖ ο 
ἴ86Υ ΒΑΥ͂ ΝΣ 18 Βα ἰθὰ), 1 Κπονν πο. [Ὁ ἷ8β δὴ ὕπαϊπο ἴῃ ταιοπδΣ 
οὗ ἰπ [86 ΗΘ}. μδιῷ ἰοχφμοπαϊ. (2) ΤῊΘ Ὑ80]6 βοηθοὶ πο 18 (808 
δοδιστιθὰ ἰὁ [86 ραββαρθ, [838 δὴ δυο θουϑ ὑθβὶ8βΊ0 ΤΏΘΥ υπάογθίβηα (86 
ΒΡΕΆΚΟΓ 886 ΠΟῪ ἀρβοσὶ δίῃ ὙΒαὶ Ὑ1}1 ἰακ6 υἷδοθ ἀμγέησ (86 βαυθηίγ 
᾿ΘΟἾΚΑ, ἱ. 6. Γοῦ6  ]ο τ} }} (θη 6 οοῃβυμμημηδίοα, οἷο. ΒΟΓΘΩ5. 18 ΒΘΟΠ8 

ἴο 18 οἡ ἴΠπ6 νΘΓῪ ἴδοθ οὗ (86 τοπιαίπάοσ οὗ [}18 νϑῦβϑ. (δαὶ δίδεεϊησε τ ΒΊΟΝ 
ἃτε ἰο 7οἴΐοισ (6 Βα υθ} Ὑ ΘΘΚΒ τὸ ογείοϊὰ. 1 που]Ἱὰ ποὶ ἄθῆνυ, ἰμδὲ 
ἔἶοῦο ΠΥ ὃ6 ἃ ροϊηϊ οὗ νίονν, ἔγοπι τ ἰο ἢ ΟΠ ΤΏΔΥ ΓΕρδγα 8 Ὁοῃϑυτσωσηδ- 
οι οὗ ᾿πίαυ γ 848 ἀθβί γα 6, 411 ἰπΐηρθ οοηβίἀογαᾶ, (Ὁ ἴθ οοσμθδ οὗ 
ὁοῦτϑ6 [6 ΒΟρΘ6 οἵ ὈδΙ[6ΓΣ {1268} ; θὰϊ ΠΟΥ ΒΘ ἴῃ [μ6 Β10]6, 88 1 Ὀ6]1ῈνΘ, 
68 ἴΐ θ6 ἴουπά, ἐπαὶ (ἢ 6 ροτγίθεοϊϊηρ οὗ το ]Ἰοῃ 18 τοργοθηιθα 85 ἃ δέφδ.- 
ἐπ Ὁ, οἴ μον ργθβθηΐ Οὗ ἰῃ ῥγοιϊβθ. [1{{{18 νἱονν 18 οογγθοῖ, 1 18. ἀφαοϊβῖνο 
οὔ (86 Ὑἱιοὶβ αποϑίίοη, ἀπὰ ἴΔγ8 θη γον δβὶ 46 ἴπ6 τνογὰ ΓΙ, ὕ}]688 ἰΐ Ὀ6 
Δ θη ἴῃ ΘΠΟΙΠΟΡ δηἃ ν ΓῪ ἀἰθοσγθηὶ βθηδ6, ΥἱΖ. ἴμδἱ οὗ οογερίοίης ἴῃ (6 
8686 οἵ ὀγέπσίπς ἰο απ πα, ἀοείγοψίησ. Βυϊὶ ἰο οδηρθ ἴῃ ἰοχὶ ἰοὸγ (86 
δεῖς οὗἉ (μΐ8 σηϑϑηΐησ, Μ᾿ ΒΘῺ ἈΦ ΟΟΠιΟδ Υἱσίυ δ! ἰο 106 δαπγθ ροϊηΐ, δῃά 
ἱπάἰοκίοβ δη οϑοί8] οὔθοῖϊ οὗ σοϑίσαϊπί ρου βίῃ, 18 θοΪἢ ὉΠΏΘΟΘΒΒΑΙΎ δηὰᾶ 

πϑογιεἰςαὶ. Ηοπονοσ, δρϑὶπδὶ σϑίδἰ πἰηρ, δὲ Ὁ 88 ἃ ΓΕΡῸ ΪΔΓ ἔογτη ἴγοτι ἐὲϑῷ 
δὲ ἰδ οὐ]εοίθα, [δὲ 186 ψοσὰ δ πὸ “το. Α1} ιμαὶ (δὶ οδπ ΡΓΟΡΟΥΪΥ 

τΏΘΒΣ ἷ8, ἰπδὶ Ῥ᾽6] 8 ποῖ δἰδονβοσα ἔουβά. Βυΐ ΠΟΥ͂ ΙΏΔΠΥ γΟΥῸΒ ΒΣῸ 
ἔδογα ἴῃ ἴ86 Ηοῦτγον, ἰὼ (6 ΔῈ ργϑαϊοδζηθηίΐ, ἱ. 6. ὮΏΘΣΘ. ΟὨΪῪ ΟΠη6 6Χ- 
ΔΙΌ ΡΪ6 οἵ [μὲ8 οοη)υραίίου, ΟΥ οὗ (μδῖ, ὁδ ὃ6 ουμὰ ἢ Ν5 [88 ἃ ἐγαπδιζυδ 
ΔΒ 61] δ8 ἰῃίγαηβίενο δοῦβδο (Νυμ. 11: 28. Εοο. 8: 8, 8].); δηὰ :1ὲ 
ΤΏΘΥ ἴἰᾶν 8 Ρ[6] οἵ ἐπέοεμδίῳ οὐ οἵ λαδίἑμαξ αοἰξοι ; ΜὨΟΝ ἰ8 [86 ΨΘΙῪ 
ἘΒΟΔΠΏΪΩρ ΔρΡρτορσίαίθ ἰο [86 ρβββαρδ Ὀδίοσο υ8. ὙΒθὴ ἩΜδὶ οὈ)θοίΙοη οἈη 
06 τηδάο ἰο (86 Ἰάδδ οὗ γεβίγαίπ πη, ΟΥὨ ταῖμον οὗ λαδέέμαϊῳ απὰ »οισεγγ ιν 

γαοείταίιϊη, »θ ΤΉ ἰαδὲ πογὰ ἰδ (μ6 τοδὶ ἰμίθηβθ ἀδβιρωδίίοη οὔ 
285. 
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τ ΚαΠ688, 48 1ξ σομ ὈΪη68 ἴπ6 ἰάοα οὗὁὨ αροδίαδῃ ἀῃᾷὰ γεδοϊέοη. Βοιὴ οἵ 
1686 [ῃ6 ργορβεῖ μΒαὰ Ἵοοῃίεββαα, ἴῃ Βἷβ ὑγαυδῦ (ν8. ὅ---11}, ἰο δ6 οἴδγρθ- 
ΔὉΪ6 ὕροη 1βγϑεὶ, Τἢθβ6 δὰ ἰδκθη ἴῃ6 ἰοδὰ ἴῃ Ὀγίπρίηρ ἀον ἀἰνίηθ 
ἡυαρσιηθηῖβ ὕροῦ (Π6 παίΐοη. Ηδποο ἰμ6 σ᾿ϑθη (ἐῪ6 ἐγαπδφτγϑδδίοη.) 88 11 ἰδ 
Ὠϑηηρα ἴῃ οὐ ἰοχῖ; νἱΖ. (6 ϑροβίαβθυΥ δηἃ γεῦθ] ]Ἰοη ΔΙ ΓΟΘαΥ ἀαδβογ θοὰ, 
ὝΒδη (Π6 ατοδὶ Πο] νογοῦ 8.4}} σοι, 6 ν}}}} οἰἴὔδβοίυ}} ταϑίγαίῃ 5υοὰ 
ἸΓΆΠΒ ΩΤ βϑί0η8 88 Ὀσηρ ἄονῃ αἰνὶπα Ἰυάρστηθηΐβ ροη ἴ86 παδίϊοπ δηὰ βεμὰ 
ἱὶ ἱπίο Ἔχῖϊθ. ὍΠδ δθραίίοη οἵ 1 ηρεσκα δηᾶ βοπια οἴμεσβ, ἰδαὶ Ν 52, 
 ἰοἢ τηθδηϑ8 ἰ0 δλμέ μῷ, ὁποῖΐοδβθ, ἃ8 ὙΓ6}1 88 ἴο γεβίγαΐπ, Βῃου ἃ παν [86 
ἤγϑι οὐ {656 τηθϑηϊῃρ8 δϑββίρτϑα ἴο ἰΐ μδσθ, Ὀθοδῦβο ἐο δόμέ μ ἐγαπδογοῖ- 
δίοη ταθδῃ8 ἰὸ λΐαδ ἰὶ οὐ σοποραΐ ἷἴϊ, ἀπὰ δο ἰο γον σίυα ἴϊ, 8 Ὧο Τουηάδίοῦ 

᾿Ἶὴ ἴπ6 δες ἰοφμσπαΐ οὗ 16 νογά. ὙΠ θη 8 Ηβθῦγον βροΐβ οἵ δουεγίν 
831} ἴῃ ΒΘ 8 86η86, ἢ6 ΘΙ ρ]ογοὰ ΓΙΌ ΟΓΥ ἽΦ. ΤΒ6 ἰεχὶ οὔ (86 ΚοιΒΙδ8 
ΤΏΔΥ βίδηἀ (Πεγοίογο υπϊουσῃοᾶ ; δπὰ ἰμῈ πιρδηΐηρ οὗ Σἱ 88 1ΐ ἷ8, 566 Π|8 
ἰο ὈΘ6 δἰϊοσοί! θ᾽ ἀρροβίίο ἴο ἴῃ 6 ρυγροβο οὗ {86 δρϑᾶῖκοσζ. 

ὉΙΝΏΤ ὈΠΤΙΡη, ἀπά ο 86αἱ τ δἰπδ, νι᾿οτθ (Π6 σου -Ῥοὶπίβ οὔ (μ6 νοτῦ 
θαϊοηρ τὸ {88 πιδυρίπαὶ Θογῖ, Ὀστθη, ΗΊΡΆ. πῇ οὗ ΘῈ. ὙὉΠ6 ἰοχί βουϊὰ 
6 ροϊηίεα αῃὰ τοδὰ ὈΡΙΠ1, 88 ἴῃ (Π8 βοαῦεὶ. ΤΠ ἱπηαροτΥ οἵ {μὲ ἰΔη- 
ἄυδλρα 18 ΟΥ ἸΔΘΉΠΠΥ ῥσορτγοβδῖνο ΕἾγϑὶ τὸ Βανα [86 γεδίγαϊπέησ, Ἰἰϊ. ἐὐλτώ» 

ἐπο μρ; ἴδ (815 ψογκ 8 σοπιρ]εἰοα ὈΥ͂ ρυϊηρ 8 δεαΐ ροπ 1; ΟΟΠΡ. 

Μαιι. 27: 66. ὙΒογο τὸ ὑ86 δαγ8 δηὰ δοῖία ΟὨΪΥ, ἱπ ΤΏΔΠΎ σδ868 86 8ῃ- 

οἰδηι8 4150 διρὶογϑα δεαΐβ, ἴῃ οΥά6Γ ἰο πηϑῖκα ΒΌΓα ἰμ6 οὐ͵δοὶ (08 οποϊοβθὰ 
δηὰ ρυδτάρα. 866 ἴ,οχ. Τα ἐΐέογαϊ ταϑραπίηρς ψουἹὰ Ὀδ ρῥἱδίη ; (16 
ῬΓΊΒΟΠΕΟΥ ἰδ ἔγβί διέ πμρ, [θη (Π6 δεαΐ 18 ρὰϊ ὕροη ἢ ἷβ ῥσίβοῃ ἄοογσ. Τἢυϑ 

οῦ 9: 7, αοἀ δοραῖς τ (6 βίδγβ, ἷ. 6. ργανυθπίβ ἰμ6πὶ ὕτοπι δα: ηἱηρ ; 

δοὺ 87: 7, ἢ δοαἶδ τῷ (ἴα Παπὰ οἵ 41] πηθη, ,. 6. Πἰ πάογϑ {ἢ θῖη ἔτῸΠ| 8ΠΥ 

ἀονθϊοριηθηΐ οὗ δοίϊϊνιγ. 800. ἤογα; ἴο δεαΐ τ 818, 18 ἴο γεηᾶδγ (δε 

ἱπογί, ἱπθηοϊθηΐ, ρονγοσΐθϑδ. ΤΉΘΥ 8γ6 ῃοὶ ΟΠΙΥ τγεδίγαϊπϑά, Ὀυϊ τεπάεγοὰ 

ὉΠΑΌ]6 ἰο Ὀγθαῖκ ουΐ, δῃὰ Ὀτίπρ πηθὴ ἱπίο ἀἄβηροῦ οὗ ρυπίβῃπιοη!. ΤῈΘ 

οἴου γοϑήϊηρ ἴθ 186 Θετὶ, υἱΖζ. ὉΠ Πδ5 ἀγοβθ, ἴῃ 8}} ργοθδὈ!ν, ἴτοπὶ ἃ 

οοπηρατίβοῃ τ ὐτ 8: 28, σβοτα γ ανθ ΛΣΤ ὈΣΠ, ἐσλοπ ἰγαπερτεδ- 

οΥ̓β ἤαυο οοπθ ἰο (ΐ6 γμῖϊ [τπιϑαβυγα ὁ τμοὶγ δα. Βυὶ (μ8 πιραπίῃρ ἀ068 

ποῖ ἢϊ ἴῃ 9: 24. [118 παὶ γοϊϊοισς ἰμ6 70 ᾿νϑεῖκβ, τ μίοἢ 8 ργεαϊοιοᾶ ; 

8δηἀ δἴϊον ἰμοῖγ ἐχρίγαϊίοη, ἰῃθγα 15 πὸ {ἴπ|6 ἴον [Π6 οοπδβυτατηδίίηρ οἵἉ νίοκ- 

Θἀη688; [86 {ἴἰτηα μ88 φοπιθ ἰο δϑαΐ ἐΐ τῷ, 88 Ἑοἀ ἄοοβ ἴῃ βίαγβ δηὰ [86 

Βαπὰ οἵ 411 πηβη, ἷ. 6. ἴο τοπᾶδγ ἰΐ ἱποβιοϊθηί, ἱποβρϑῦϊο οὗ δοιΐηρ αἱ 110 ε .: 

γι ὙΝΊοβοΙδτ, [ΒΘ η, Ἧ76 ΤΑΔῪ 08}}Υγ ῥγοίδν (86 ἰοχὶ 88 ἰξ ϑίδηῃ 8, (0 ΒΥ οἵ 

186 οἰἰδῆροθ ργοροβϑεᾶ. ὙΤδα οδ]εοϊίοη οὗἨ Εν 814, ἐμαί ἴῃ βυς ἢ 8 6856 Μὲ 

τυβὶ ΒΊΡΡΟΒ6 ἃ γερϑιοη οὗ 1π6 βαπιθ ᾿νογὰ ἰοὺ βρϑϑάϊ!γ, διιουπίβ (0 δαί 

11:16; ἴογ ἴῃ [86 πεχὶ {1 τ6 6 σθγβϑδ, γὙ| ἂἀπὰ Ὀξ Ὁ ἀγα ἰλγίοο τερεδίοα. Β6’ 

εἶάοα, [Π6 Βοοοῃᾷ οαβθ οὐ ὉΓῚ ἀϊθαετβ ἴῃ (86 βμϑᾶο οὔ [ἰδ πιβααίηρ ἤοπι ἴδ 

βχοὶ 0886. . 
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Ἢ Β5955, 11 ἐο οοὐυδν' δίῃ; Ὀαὶ (8 που] ποῖ ΒΗΒΉΘΣ γγ16}} ΒΘ τα, ἰη89- 
ΣΩΌΟὮ 88 δ[} 18 ΒΙΓΕΔΑῪ “λέ ὦρ δῃά σεαϊεα μροπ. Τὶ τηυξὶ (δ Βανθ ὁῃ6 
οὗ ἰΠ6 ἔνο ἰγορίοδὶ πηϑϑηΐϊησβ Ἡδίοἢ [Π6 ποτὰ Ὀδδγθ, νἱζΖ. δἰἴμον (ἢδὶ οὗ 
υσίυέπο 5ϊη, οὐ ἰμδὶ οἵ ἐχριίαξέπο ἰ. ἘΔΙΠον τηοδηΐηρ που ὰ βυϊ (86 
ἰδοῦ οὗ (6 ρβδβδβᾶρθ, 86 διηουπὶ οὗὨἨἁ ν] ς ἢ 18, (Πδὶ βίῃ 18 οἰ ἴον ἴοὸ Ὀ6 ρμυΐ 

ὍΠῸΟΣ ΘΠ γο τοδίσαϊηὶ, 88 ἰὴ [06 886 οἵ οὐδβίπαίθ οὔδηάθυβ : ΟΥ ἴο ὃθ 

"β͵ουσίνεμ οὐ αἰοπεα 707, 88 ἴῃ [86 6886 οὗ [π6 ραπίίθηί. ]ἢ ΟἿ6 ὙΔΥ ΟΥ̓ 
ΔΏΟΐ ΠΣ [86 ΡΟΝ ΘΓ οὗ δἰῃ [0 40 τοί οὗ, οὐ ἴο οσσδϑίοη σοῃἀοσηηβίίοη, 18 
ἴο θ6 ογρρὶοα. Ηον ν6]} {πΠ6 ἰάθδ οὗἩ αἰοπεπιδηέ Ἀοοογβ ἢ ἢ (6 ΟΡ 8.16 
ἰο (6 ΗΘΌγΘΥΒ, 88 [8:6 ῥγοιηϊηθηὶ [δαίυτο ἴῃ [ἢ6 ἀονοϊορπχοηὶ οὗ (Π6 Μ68- 

βἰδηΐς ρεσὶοα, ποθ πϑοὰ ἰο ὃθ ἱπίοστηϑα, ὙΥῺΥ τοὶ δάπὶ ᾿ξ ΠΟΓῸ, ΠΟΥ 
{6 δῆρεὶ ἰδ ἀν ]] σ᾽ ἀροὺ {86 ἀϊδιϊησυ δι οα ὈΪοβϑίηρβ τ βῖο ἢ Ψ1}} ΤΟ] ον 
6 70. σϑοκθ οὗ ἐγουδίουβ {π|68 [118 ἀρρτοργίαίεπεδδ σὰ Ὠαγὰὶγ 6 
ἀουδιοά. ' 

ὈΠῸΣ. ῬῚΣ ΜΚ 2Π5,, 0 ἐπίγοάἄμοα ουεγίαδίίπς τἱρσλίεοιιδηδδ, ἰ. 6. 186 
δικαιοσύνη ϑεοῦ οἵ Ῥαυϊ, ἴῃ εἶδ ορίδιϊε8 ἰο (6 Βοιοδηβ δηὰ Ο]αι᾽δῃβ. 
1 ἰ8 δσνενίαδίϊπο, Ὀοσαυδα (δ 6 ΜΕ ββίδἢβ Κἰηράοπι 8 δο, Πδη. 1: 44. 7: 14, 

27. [1118 ἐπέγοαμοεα, Ὀδοαυδα ἰΐ 18 οὗ οὐδ ρἰνίηρ, δῃηὰ 18 ῥσγοουγοά ὉΥ͂ 
[86 Μεββίδῃ. Τὴ Ρ6Ο0]6 ὅγὲ ἰο 6 ἰγβηβρτ ΒΒ Υ8 ὯῸ ΠΊΟΣΘ, 80 88 [0 π6ρα 
Ῥυπιϑῃπιοηΐ δπὰ οχὶϊθ. Τὰς ἢχϑί (ἰσγθθ στίχοι ἀἴβο]οβα {π6 πεσαίίυε ῬοΙ- 
ἤοη οἵ ψῆδὶ 18 ἰο ὃ0 εοῇεδοίθοά. δ'π ἰβ ἰο Ὅ6 σμοοκοϑά, δπὰ σοιηονϑᾶ. 

Νονν οοπιαβ {86 »οδίξένε ρατί ; σὶρ ϊοουΒη 688, νἱΖ. (Πδὶ οὗὨἨ [86 Βοασί δῃηὰ 

16 πϊοθ Οοά Ὀεβίονβ, (ποῖ ῬῚΣ ἴῃ (Π6 δ6η86 οὗἨ ργοβρετείῳ), (δαὶ 
εἰρμιοουβηθ88 ν᾽ οἢ 18 [86 Ορροϑιίθ οὗ ἃ βἰπίυ] βίδίβ, ἰ8 ἰο Ὀ6 {86 σῇδσδο- 
ἰοσίδιῖς οὗ [Π6 ποῦν Κίηράομι. 

δξ 391 ἹἿΤῚ ὈΣΙΓΙῚ, 1. 9 δοαΐ οἷδίοπ ἀπά ρμγορλεῖ, ἩοΡΘ θοαὶ 5 

ἴδ δεῆβε οὗ οὐπῆγπιΐησ, αἰμλεηπίϊοαίπισ. ΑΙ 868] ψγὰ8 ρΡαΐ αἱ (6 επὰ οἵ 8 
Ὑτὶτηρ, ἰο ροῦν {πᾶὶ 1ὑ 88 οοτηρ] εἰ δηα 88 δυίῃϑηϊϊθ. ῬΓΟΡὮΘΟΥ ἰβ 
ρέῃ 80 Ἰοῃρ 88 1ΐ Γαπηδὶπβ ὑυη}}6}164, Ὑ Ώ δὴ ἰἰ 18 [] 8]]εα, 1 18 οογιρἐείοα, 
ΜΒΙΘΒ 8 ὁπ6 οὗ ἴπ6 ἰτορίοδ] Ἰηθϑηϊηρ8 οὗ ἴπΠ6 νϑῦῦ Ὁ. ΤὉμ6 οΪα ἀΐδρεοη- 

δδῖϊου 88 066 Οὗ “ἴγρθ8 δηὰ βῇδαονβ οὗ ροοὰ ἰπίηρβ ἴο οοτηθ, δηά ἴῃ 

118 νΘΥῪ Ὠδίυτο ργορλείίς. Ἰὐπᾶοτ 1ὑ ΤΥ ῥγθαϊοιοηβ οοποογηίμς [Π6 Με8- 

αἰδηΐὶς ρογίοὰ σγοσθ υἱἱογεὰ ; τ μθη {Ππδὶ ΘΟΠλ68, (Π686 ἃτα δεαΐδα, σοπιμίείεα, 

. αιμμλεηίοαίοα. ΟΥ̓ οουγθα ἴπ6 φοοα Ἡ ΏΪΟΒ {π086 ργορ 661 68 ἐογθίοϊα 18 

Βογα ἴπ (86 Βρδδϊκουβ τηὶπὰ. ---- 122, ργορλεῖ, ἢ88 Τείδγθη 6 ἰο {Π 6 ῥθύβοῃ 

πΠΟ ἰογείοϊβ, απ ἃ ὙΠ 18. δ18 ργορβϑίΐς υἱδίοῃ. Βοιἢ δὰ Ἰπεϊυὰθα Πα, 

Ὀασδυδθ ποὶ ΟὨΪΥ ἴΠ6 νἱβίοῃ 8 σοτωρ]είοα οὐ [016]]6ὰ, Ὀυὶ {(Π6 σπδγδςοίοῦ 

δηὰ οἶα πλβ οὗἨ 186 ργορῃοῦ δῖὸ δυϊμῃοηιἰοαϊθα. 1 118 νἱονγ θ6 οογγθαῖ, 

(πο ὈΡΙΓΣ,, ἰπ (8. Δβί οββ6, [88 μ᾽ ΠΥ 8 ἀἰβδγεπὶ β848 οὗἨ πιεδηϊῃρ 

ἔροιαι ἐμαὶ πῃ πδοἢ ἰΐ 18 ὅγβὶ οωρίογθὰ. ΘΌΓΟΙΥ ΠῸ Ομ οὐ εἰ 8}}} σοηνοσ- 

δϑοϊ π|ῖῖ (86 ϑ'οτίρέυτοβ πθθὰβ ἰο θ6 ἰοἱά, (μὲ 68.868 οἵ (18 Ὠδίῃγο 8.6 ὉΥ͂ 
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ὯΟ ΠΙ6ΔΏ8 οὗ υηϊγοαυοηΐ οσσΌτΤεΙς6. ΤῊΣ ἰάδα οὗ δραϊησ μρ υἱείοη ἀπά 
φγορδεαί ὉΥ (88 ἀδαίῃ οἵ Οδτίεῖ, οὐ ΌΥ 88. οοσηϊπρ' δῃὰ σερεδὶϊηρ [86 οἱὰ 
ἀϊδροηβδίίοη, 15 αυϊία ἰογεί χη “ΤΌσὰ {16 ρα δδαρῸ Ὀοΐοσο 08. Βδδί6ϑ, 6 σΘ 
ἴπαγα πὸ υἱδίοης ἀπὰ πὸ ργορλείβ ἁποῦ (π6 ΠΟῪ ἀϊβροηβδίίοη ἢ 80 Ῥϑίεσς 
ἀϊά ποὶ νἱον (86 τπηδίϊοσ, Αςίβ 2: 17: 2]. Το τηδϊηϊδίῃ, 88 ὙΥ 1 θβϑαὶοσ ἀοδϑα 

(8. 17), ιμᾶὶ {86 υἱδίοπ ἴο ὕδ δεβϑ]δα ογ οοηῆττποα 18 ΟὨΪΥ {πὶ οὗ οτθ- 
το δ (25: 11), Β ΡΑΙΡΘΌΪΥ βία ἔγοιῃ (88 δοορϑ οὗ [86 βδδβαρθ, πο ἰθ 

οἴ δὴ οχίδηϊ πυσςὶ νἱᾶοσ. Βοδὶ ἀθβ, (ἢἷβ νἱονν οὗ {ππ6 τηδίζον πουἹὰ ἰηνοῖνα 

ἃ ὕστερον πρότερον. ΑἸ] Βεζα ταϊαϊδὰ ἰβ ἴο ζοϊΐοισ (86 70 ψεεκβ ; δυΐ [6 
Τοίσγη ἔγοιι (86 σαρΕν Υ ἀἱά ἠοὶ (Ὁ]]ονγ (ποτὰ. 10 οοουττοὰ ἩΔ116 (ΠΟΥ 
ἬΘΓ6 τη ἐγαπδίξι, δῃ ἃ ἀυτίηρ (ἢ 6 ΘΑΥΪΥ ρδαγί οὗ ἰμθ. ὙΠ Θδοῖοσ θβοδροῦ 

ἔσοπι [Ὠΐβ, ΟὨΪΥ ΟΥ̓ τηακίησ (Π6 70 σψϑοῖκβ, ἴῃ [86 νευϑα Ὀοίογο υ8, ὑο το δ 

ΤΩΘΓΟΙΥ 70 εσεεὶς οΟΥ ἄαυε, ΜΙ Πϊοἢ ραββοᾶ ΔΎΘΥ Ὀαδίογο [86 ρῥσοεϊδηιδίίοη οἵὗ 
Ογσγὺϑβ ἴῃ ΕΖΓΊᾺ 1]. ἢ 8 πεῖσ Ἔχερεβίβ, 1 δάτηϊϊ, Ὀσὲ μαγάϊγ ἃ ἐγ Οἢ6. 
Ὁτρ ΘῈ Π 9Ὶ, ἀπά ἰο αποῖπίὶ α Ποῖ ὁ Ποϊέεα. 15 ἰδ 186 σον 8Ὰ 

ΒΔΠΟΙΌΒΓΥ ἩΔίοἢ '8 ἰο 6 γϑῦυ} δηὰ αποϊπμέεδα, ἱ. 6. οοπδϑοσαϊθα ἴοὸ [86 
ϑουνίοθ οὗ αοα δραϊη ῦ Οὐ ἷἰβ ἰΐ ἃ πεῖσ δαποίμαγῳ, δυςὶ 88 Ὀδοοιη68 86 
6 δρίὶ τυ] αἀἰδροηδαίοη ἢ Νοῖ (ἢ ἔοστηδσ; ἴοσ (δὴ τΠ6 δγίὶο]α οουϊὰ 
ποὶ αἱ! δαΐοτθ ὈτΡ. Νανοσ 8 ὕ1( ομἱδὰ ᾿πι ΔΗΥ 6898, ὙΒΟΓα λοῖῳ 97 λοῖζδε 
ΤΏΘΘΠΒ δῈ πιοεί λοίῳ ρίασε ἴῃ 1μ6 ἰϑτηρὶ8. Τα Ἰμδογιίίοη οὗ 186 δγιτοὶθ 
Βογο σψουϊά δανθ πιο [Π6 τοδθσ, δπὰ παίασγα ἢγ οὐρὰ μὲτ ἴο ἰηῦδε- 
Ῥσγεὶ (6 ρβββαᾶρθ 88 ἀδεϊ σῃδίϊηρ [6 δαῃοίθαγ οἵ [86 ἰδρ 6 αὖ Φογβδίθδι 
πῇθη γοδυ, [Ιἢ 1ὴ6 Ὀχθβϑοηΐ οϑϑθ, ὦ δαποίμαγῳ, ἱ. 6. Βυσἢ)! Δ ΟΠ6 88 18 

ΔΡΡτορτγίδίθ ἴο {88 ὨΘΥ βίδίϑ οὗ (πΐπρβ, ἰ8 ἀδβίφηβί, ΟΥ̓ βδυςῖι δῃ ὁπ [86 
ὙΓΙΟΣ οὗ [86 Θρίδβι]6 ἴο {πΠ6 ἩΘΌΓΟνβ ΒΡΕΘΚΒ : “ ΟἸγῖδί, {π6 μἰ σῃ-᾿Ὀσίοβὲ οἵ 
δοοὰ (μΐηρβ ἴο οοπιθ, ἤθη ἰ6 ργεϑοηϊθα Ὠἰπιβ6]  ἰπσουρἢ ἃ σγοδίοῦ δηὰ 
ΤΏΟΓΟ ροτίδοι ἰΔὈΘΓΏ8Ο]6 . . . ποῖ Ὑ 1} ἴ.6 Ὀ]οοά οὗἉ Ὀ0}}8 δηὰ ροαδίδ, δαὶ ὉΥ͂ 
818 Οὐ Ὀ]οΟά, οἤοθ ἴοσ δὶ] δῃίεσεὰ εἰς εὰ ἅγια, ἱπίο ἐδ6 ξαποίματῳ, ὑτο- 
συτίπρ οἴθσηδὶ σοδοιηρίίοη," Ἡδὺ. 9: 11,12. (Τὰ ἅγια, ἀῃὰ τὰ ἅγια 
τῶν» ἁγίων τὸ Ν. Τεβί. πϑῖρθβ ἴου Ὁ τΡσ Ὁ ἼΡ). ὙΠΐδ 8 (η6 δαποέφ- 
αγὉ Ὀαϊοηρίηρ ἴο (δαὶ ἰδταρὶδ, πΠ6Γ Βο86 8] ΔΓ (86 ΑΡροσδιγριίῖι βανν ἐμ6 
ΒΡ] οδιΐης; βου ]8 οἵ (ῃ6 τηδγίγσβ, δον. 6: 9, οοπῖρ. αἷδο 8: 8. 9: 18. 14: 
18. Βδν. 11: 19 βρϑβῖϑβ οὔ “186 ἰθπρ]6 οἵ οά. .. ἰὰ ποαύθῃ, ἩΠΘΓΘ 
ἍᾺ8 566ῃ, ἴῃ [18 ἰ6ΙΏΡ]6, [6 αὐ οὗ ἢἷβ ἰθβίδιηθηςξ οσγ οονοπδηὶ. Αμὰ 
ΔΙ Βουρ ἴῃ [86 Νανν Ψθγάβδίεπι ἴΠ ΘΓ τν}}} Ὀ6. πο ἰετηρὶα (Βαν. 21: 22), 
γεί Ὀεΐογα (Π6 ἢη8] οοπβυμπηπηδίίοη οὗὨ 411} (πίηρδ, (86 βρί εἰΐυ8] ἰθσωρ]6 ἴῃ 
ποάνθη, [86 ΔΡΟΠοΙΥΡΘ οὗ (Π6 δδσίη] Υ οὔς (Η 6}. 8: ὅ), ̓ 6 αἰ ναᾶγδβ βροΐϑη οὔ 
ὈΥ 186 ΗΘ ΌΓΘΟΥ βδογοα ψτὶίοτβ, πῃ (86 Νονν Τϑβὲ. δηὰ ἴῃ (π 6 ΟἹ, δβ μανυϊηρ 

Δ Εχἰβίθηοθ. [1 ἰ8 (μαί ἱπίο σΐοῃ ΟἿ γδὲ 88 δίσῃ ρῥγίθδὶ ϑηίοσγα, δοά 
Ῥγοβϑηίβ 818 οὐ ἢ ὑτορὶ δίοσυ Ὀϊοοά, ΗφὉ. 9: 11.---.]4. Τὸ αποῖμέ ἐδε δαπο- 
ἱματ (ἰΒ6 ΓΘ, οὗὨ ΘΟΌΓΣΒΘ ΤΠΘΔΏ8 ἴ0 ῬΣΟΡΘΓΘ ἰΐ (ὉΓ ἐμ]8 πον οἤδσίῃς ; δὲ δϑ 
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[86 ἰδ Όθγηδοϊθ δηᾶ 4]] 118 [υσηϊΐυτο ττὰ8 δηοϊηι θα, ἴξ ογάδν ἰὸ ἤσϑρᾶγοα ἰΐ 
ἴοσ βϑουίβοοβ δπὰ οδ᾽αίίοπβ, Εχ. 40: 9. Ἰπάθθὰ (ῃ6 ρῆγαβο Ὀσρ ΘῈ 
τοϊσἰς 6 ΤΟρΑΓαΘα 85 πιϑδηΐϊηρ ἰδηιρίδ ἰπβίθδα οἵ δβαποίμανῳ ταρτοὶγ ; ἴοσ ἴῃ 
Νυπι. 18: 10 ἴξ 18 80 εἰωρογοὰ, ν ἢ [86 δγίϊοϊα θοίογα (86 βϑοοπά που, 
δηὰ ἴῃ ΕΖοκ. 45: 8 νηποαὶ {Π6 ἀτιο]6. Ὑει 1 [86] πὸ πϑαᾶ οὔ σϑβογιἑηρ ἴο 
ἐπῖ8, 85 Ηοδίηδη ἀοε8, (ὨΪ6 5: ρθηζὶς 78 ἤγο, 8. 656). ΤὨδ Ἔχρζϑββίοῃ ἰβ 
ΣΏΟΓΟ νἱν]α, ἢ γα ἴα Κα {π6 {μ]ηρ᾽ 48 ργαϑϑηίϑα ἴῃ Ηϑῦ. 9: 11---14. 1 Ῥαυϊ 
Ἰκρονν ποιμίηρ οἶδα διηοηρ (6 Οογίπι ἰδη8 θυΐ ]16ϑὺ8 ΟἸγῖβὲ δῃὰ Πΐτ ογο- 
εἰβεα," δηὰ “ ρἱογίοα πῃ ποιμίηρ βανθ (ῃ6 ογοες οὐ Ο γί βί," (βθη [86 Ὀσϑ- 
βοηἰδίίοη οὗ δίοηίηρ ὈΪοοά ἱῃ {116 δία ἃ] βδῃοίυδγυ, ἰδ (Π6 σδυδ6 δηά οοῃ- 

δυταπλδίΙοη οὗ 41} [86 υἱοδδίηρβ ῥγοιηϊβοὰ ὑπάθν ἴμ6 ΠΕ ἀϊδρεηδδίίοη. 
Ἴο ἀποίηέ ἰλαΐ δαποίμαγῳ βιδηβ οοπηθοίοα 1} 818 δοσνίςα ἴῃ [Π6 ἴθ} 10 
δῦονθ. Νοί (ἰιαὶ νγ6 δτϑ ἴ0 ΒΌ ρροβδ ἃ σῃβίθσί ] 1168] 8686 Ββου]ὰ Ὀ6 σίνϑη 
ἐο ΔΗΥ͂ οἵ (686 ἀδβογιρίίοηβ, Ραΐ (Παὶ (ΠΟῪ δγθ β᾽ σῃβοδηὶ 88 βυηθο 108] ΟΥ 
Βρυταῖϊνθ. ΑΒ Οοὰ 18 ἃ ϑρέττεί, Ὠ18Β βαποίυαγυ, δηά 1Π6 βοδύθηὴ τ ΙΟἢ ἮΘ 
825 ργεραγεά, αγὰ δριίγίμαί, ΨΌΓΥ δἰ ρηϊ βοληὶ ΒΌΓΕΪΥ πλαδὶ {π6 ἰδηρυδβο 
οὗ ουὖὐῦ ἰοχὶ αν Ὀδθθῃ, ἰο ἃ Ηοῦγον ὑηάδγ ἰἢ6 δηοίδηϊ ἀἰβρθηβδίίοη. 
ὙΝ!Ιοβαὶοῦ (8. 18) δρρὶϊαβ [86 ρβεϑαρα ὑπᾶδὺ ἀϊβουδβδίοῃ ἰὸ (86 αἰζατ' τιθῃ- 

οπεὰ ἴῃ ΕΖγὰ 8: 2, δηά τειηδγκβ, (ποι 18 ἐγ), {πὶ (Π6 Δ]ἴ8΄ 18. δοπ)θ- 
{ἰπηιε8 ἀδδὶριδίοα ὈΛῚΡ ΟΡ, 88 ἱπ Εχ. 29: 87. 80:29. 1 αν τὸ 
ΟὈ͵θοϊοηΒ ἰο αἶαν 88 186 τηϑδηΐῃρ ; δυὶΐ (δὶ ΒΥ 4]14γ Ὁ} ὈΥῪ Φοεδυβ 
οΥ Ζογυῦθαῦαὶ σοσγοβροηάϑά ἰο [86 ομδ πηθηιοηθα ΠοΓα, ({Π6 Ρδβεδρα ἰῃ- 
ἀοοὰ 18 ἴο Ὀ6 80 ἰηἰογργοίθα), 1 οβπποὶ δάτηΐϊ. Ὑ76}1} 88 Ηοῆϊηδῃ βαϊά, 
( τερεδὶ 10), [αὶ “δὴ ᾿πίθγργοίδιϊοη τ Βί οἢ δββίρηδ ἰο ν. 24 ΟΠ]Υ 8 ἀββοσῖρ- 
ἴσου οἵ (86 ᾿Ιοτα] τοίυγη ἔσο ΒδΌγ]οη δηά [18 ᾿πηπηοαϊδία ΘΟΠμΒο 6 ΏΟ068, 8 
αγόιίγατῳ. 1Ιῃ [ἀοῖ, ϑυοἢ δὴ οχϑρθϑὶβ σου δὲ οὔςθ δοῦν, ἰμδί (6 ἰΔῃ- 

ξύλο οὔ [ἢ 6 ΒρΟΆΪΘΓ οὐ [86 ργαβεῃί οοοδϑίοῃ 'ἴ8 θχέγαναρδηί δηα Ὀομ)ὈδβίΪ6. 
ΤΠ6 ᾿πίοσργοίδι θη ᾿ ἶςδι δβδῖρηβ ἴο λοίῳ ὁ λοῖϊοξ ἃ σοποΥδία ΒΘΏΒΘ, 

δια πη α8 ἰΐ ΒΡΡΙΥ ἰο ΟΠ γίβὲ μἰπιβοὶξ, ((. Β. ΜΊοΝδο 8, Ηᾶν.), οσ ψ Βί ἢ 
ΤΩΒΪκ68 ἐΐ πγϑδη {ἰπ6 σλεγοἦ (Ηδηρβι.) 15 ᾿πϑα τ) ββὶ Ὁ] 6. ὙΤὴδ Ρἤγαβο ΠΟΝῸΡ 

ἀεδίστιδιθβ ρεγεοπδ. Βεϑί δ, ἴο ΒΡΡΙΥ ἰξ ἰο [6 Μεβδβίδῃ, νου]ά γεαργεδβθηῖ 
μἷπὰ 88 ροτίοτιηϊηρ, ἷ8 Ψἢ0]6 ποσκ, Ὀεΐοσα [6 8 οοπδεογαίοά ἴο ἴῖ; 
Ἐπ οΓοδ5 ἴΠ6 οδδγίησ τ Ὠ]οἢ Ὧ6 ὈΓαβεηΐβ ἴῃ {Π6 δἰθγηδὶ βδῃοίυδυυ 18 (86 
δουϑυπιτηδίίοη Οἵ ἢἰ8 τιραϊφίοτ] τγοσκ. 

(25) Μαγξ τοΐ] απὰ πηἀετγείδηά ; ἔγοπι 16 σοίηρ ἰογ οὗ ἃ σοτητηδηᾶ ἴοὸ γορυϊ]ὰ 
Ζεγηϑαίοπι πηῖο 8Π δηοϊηϊοα ΟΠ6, ἃ ρτῖποο, 88.811} Β6 56 Ύθὴ Ὑ66Κ85; δηὰ δἰ Χῖν δηὰ ἵνο 

ΘΕ κ5 50|4}} ἰὰ 6 τοῦαϊϊι, ἢ Ὀτοδὰ ΞΡρδοοὸβ δηἃὰ ΠΔΙΤΟῪ [1ϊπ|ϊ18, δὰ ἴῃ ἰτουδίοῦθ 
ἔτη68. 

ΤΏ ῥγϑοθάϊηρ γ γβ86 ἴῃ ἃ σϑηθτὶο ὙΆΥ ΔΏΠΟΌΠΟΘΒ ΒΟΥ θη πΘ Κα, ψὨ ἢ 

ταυϑι ρ488 ΑΥΓΑΥ͂ ὈΘΙΌΓΘ ἃ ΠΟῪ δηὰ μίοτγίουβ ρογὶοα ἰβ υϑιιδγοὰ ἱπιῖμα ομαγδο- 

ἰοσίϑιϊοβ οἵ ᾿βὶο ἢ ἀγθ, [86 τοϑίσαϊηΐηρ δηὰ ἰογρίνίηρ οὗ βίῃ, πὰ (86 ἰῃίτο- 
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ἀυοίίου οἵ ΒοΙἑπ658 δηᾶ τ ρὐθουδηθδδ ὑπ 6. 8 ὩΘῪ αἀἰδροηδοίίου. ΤῊΝ 
8 Ἰηἀερᾷ (6 οοηϑυπιπιδίίοη, ἰο τσ ἢ (6 Μ᾿ ΠΟ]6 ῥαββαϑο ἰῇ υβ. 24---27 
8:48 τοϊδαίΐοῃ. Βαὶ νβ. 2ὅ---27 ἄγ ἀφδβίψιιθα ἰὸ δῆβννοσ (Π6 αυοδίίοη ἰδδὶ 
πουϊά παίυγα Υ δγῖβ ἴῃ (ῃ6 πχϊηὰ οἵ Π4Δη16]: ὁ 7 αὶ ἴβθῃ ἰδ ἴο ἰβκὸ 
Ρἶδοθ ἀυγίηρς (ἰὲβ Ἰοηρ ἱπίοσνδὶ οὗ ναϊηρ ἴογ (Π6 δοοοιῃρ] ϑμπιθηϊ οὗ ΟΣ 
Ηἰρβοϑί βορε ῦ᾿ ΤῈ δηρδὶ ἰμίογηιϑ Ὠΐτα ὑπαὶ {Π|6 8ο-ὨὩδπηοὰ δεσεμίψ τοεεξε 

ΤΩΔΥ ὃ6 βυδαϊνί 64 ἰηίο [τα α ρογίίοηδβ, υἱζ. Ἰηἰο βαύβη, βἰχίγ-γο, δπα οὔ. 
δεῖν οἵ [π660 ρμογιϊοηβ ἢ88 ρου τί ε168 οὗ 115 οὐ, ἘΞ ΙΟἢ ταὶ δηὰ ἀἰό- 
πρυΐϊδῃ ἰ. Ὑμὸ ρογϊοὰα οὗ δεύεη ἐσοεξδ ὯΔ ἃ ἀδδηΐϊῖνο Ὀερίῃηίηρ δοὰ 

θη, ὈὉΥ βίο 1 18 ἀϊδβιϊηρσυϊδοά, Υἱζ. “ἔγοῦλ ἴΠ6 ροίΐηρ ἰοσί οὗ ἃ οθπ:» 
τδηὰ (ὁ τοῦδυϊϊ ἃ Ψ6Γυβα θῦλ ὑηῖο 8 δηοϊηθα οΠ6, 8 ῥγῖποο," (μ08 108» 
κίηρς ἰῃ6 ἐογηέπδ α φιὸ απὰ αὐ ψιδηι. 6 δβοοοηὰ [88 πὸ ἐαργεεά 
ἐδογηιῖπ α φιο, Ὀαὶ ἴγοιῃ {6 ἡδίυγο οὗ (86 οαβ6 ἰξ 88 ΔρΡΡρδΓΘΏΙΥ δ 
ἐηιρίϊεά οὔ, ΥἱΖ. [6 οηὰ οἵὨ {πα γεὶ ροσίοά, οσ (ῆ6 δρρθάαγβθῆος οἵ δὴ 

“αηῃοἰηἰοα οπς, ἃ ῥΓγΐης6. ΤΗΪΐδ ἰδκθβ [ὉΓ στδηιοα, (δαὶ 186 ρεγοῦβ 
πδιηθά ἤογο δΓῸ διιοοδαδίυα, Δῃἃ ποὶ ραγα]]ο] ον οοῃιθιηρογδηθοῦβ. δυο, 

1. Βαβίῃ 8 ἴο πλ6, ἰδ [86 γϑὶ δηὰ βροπίβηθουβ ἱτοργοβδίου οὗ ἜΥΘΓῪ ὑπὈϊδεδϑὰ 

Τοϑάου ; ἴου ΠΟῪ 686 οβδῇ (6 ροσίοα οὗ βούϑῃηϊυ νι ΚΒ Ὁ6 τηδᾶς οὔ Τὴ 
ἐπα οἵ (16 βοσοπὰ ρετὶοά ἰδ οἵ οουγβο [88 δῃὰ οὗ [86 βἰχίγ-νο ἬΘΕΪκ8, ἱ. 6. 
εἰχιγεῖνο 6 8 ἔγομλ [86 δρρϑδγαποο οὗ {86 δηοϊηϊθα οὨ6, {86 Ῥγίποδ. 

Βυὶϊ (ἰδ δηα βΒϑϑίῃϑ δἰ8ὸ ἰο ὃῦ6 τῃϑγκοα ΌΥ δποῖθοῦ οἰγουπαδίδῃοα, ΥἱΖ. (δθ 
οσμηςσ 07 97. απ αποϊπίοα οπθ6. ὅο υ. 20: “ Αβἔον (τις ) εἰχίγεῖνο 
668, δῃ δηοϊηϊοα Ομ 884}} Ὁ6 ουἱϊ οἹ" ΝαίυΓΑΙΥ {18 ἄοοθβ ποὶ τρθδδ 
δοίη ἱπάἀδβηΐία {τς δϑογισαγὰβ, δυΐ ἃ {ἰπ6 ἴῃ πϑᾶσ ρσοχί χη υ πεῖ (88 
δηἀ οὗἁ (6 δεοοπὰ ροσγοά. Τα ἐλίγά ρογοα (οηα τπθο κι) οὗ οουτϑὸ Ὀορὶμό 
τὶ [Π6 βϑῖηθ δχοίβίοῃ οὐ δῇ δποἰηιθὰ οὔβ, δῃὰ οοῃίΐηυθβ βανθῆ γὙοδῖβ, 

ἀυγίηρ τ ϊςο ἢ ἃ ἰογαῖρτι Ῥτίηοθ 88}8}} οοΐγθ, δῃὰ ἰδΔὺῪ ψψαδίθ ἴΠ6 οἱἱγ δπά 
ΒΔΠΟΙΌΔΓΥ οὗὨ “ΕΓ 8416 π|, δηα σϑυδα {Π6 ΟἨ ΤΙ ΏΡΒ ἰ0 6886 (ὋΣ ἴὮγεο δηὰ ἃ 
[41 γϑασβ, δῖ ψἱο αἱ Ὁ ἀθϑἰγυοίΐοη κἢ}8}} οοπγθ ὕροῦ ἢ ἶπι, νβ. 26, 37. 

ΤΠὰ8 πιυοἢ ἴον {Π6 ἀαβηϊθ Ὀερὶπηΐηρ δηὰ δπὰ οἵ [Π6 τοβρϑείϊνα μετ» 
οὐδ, οοῃϑί ἀογθὰ ἃ8 διισοθδδῖυθ. Ὑ͵76 Ὦδνα [ὈΓΊΠΟΓ ἴο Βδγ, γεαρθοιίηρς ἰδεῖι, 
(μὲ οδοῖ (48 [18 οὐγῃ δρργορτγίδίε οσσυγγθηοεθ. Τα γε ρογίοα (βϑύθα 
66 18) 88 ἱπάσοα ἢο βρϑοϊῆς δπᾶ δβυρύεβδββ ἀδεογὶριίοη οὗ δυδηίβ, μι μ]οΝ 

ΓΘ ἴο αἶα ρ͵δοθ, δἰιδομϑὰ ἰο '{. Βυὲὶ [Π6 φοτωσηδπα ἰο γοϑίονθ απὰ γεδιϊά 
ΒΘΘΠῚ8 ἴο ἱπΡ}Υ ὑπαὶ (Π6 ψοσίς 88 ἴο Ὀ6 Θηίογοα ὕροῦ δηᾶ δάνδηοθα, Τδὸ 
δεοοπά ρετὶοά 18 οματδοίογ ζοὰ Ὀγ (Π6 οοπέίπιοα τοδμἰἀΐη, Ὀαὶ ἴῃ ἃ βιϊηϊοὰ 
ΟΥ ΒΟΔΏΓ(Υ ΠηῚΘΆδΊΓΘ, ὈΘΟΔι86 οὗ “(Σου Ό]ουΒ {1π|68.7 Νοιβίηρ οἵ {μὲ8 Κιρὰ 
8 δαἰὰ οἵ (86 ἢτϑθιὶ ροσὶοά. ὙΠῸ ἐλίγαά ροτγοά 18 ομαγβδοίοσιζοά ὈῪ [86 
οσουτγθηοθ οὗ ουθηίδ, το αν Ὀθδὴ βἰδίθὰ ἰῃ (6 ργθοραϊΐπρ' ραγησγαρῆ. 
Τμυδ οδοῖ ἴδ ἀϊει προ ΐδοἀ ἔγομη [86 οἴ ατ, ποῖ τ γοὶυ ὈΥ Πἰπϊαιίοι αἱ 
{{π|6, θαΐ Ὁγ 116 ονϑηΐδ οι ΘΓΘ ἰο (8 Κα ΡΪ806 γεβρεοι υοὶν πῃ Θδοῖ. 
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ΑΔδν τακίησ {Π|8 Ὀτγίοῦ δβῦτυου οὗ {856 ἴγοε οοιῃροηθης ρατίβ οὗ ἴΠ6 
ΒΕΥΘΠΙΥ τροΐκβ, δηὰ Βανὶῃρ, 66 ἢ ΒΟΥ [ΠΟῪ ΔΓῸ δεραγδίϑα δηὰ ἀἰδιϊηροϊβμοα 
ἤτοι δλοῖ οἰδοσ, ἰοὲ 18 ΠΟῪ γοϊαγῃ ἴὸ [86 ΘΟΥΘΏΙΥ ΘΟΚΗ, ἱ. 6. [186 σοῃθσίο 
Ῥεσγίοά, δπὰ ἱπαυΐγθ ὙΒΘΓῸ ἯΘ τὸ ἴο ὈδρΊη ἱπ οουππίϊηρ' (ποι. 

Τϑδυεὶ γορδγὰβ (86 ρογϊοα δβοϊρηθὰ ὈΥ 9 ογθιίδι 88 ὙΘΡΥῪ ὩΘΩΓ ἰδ ΟἾ0866, 
9: 2. Ηδ ρῥΓδΥδ ΘΔ δ ἰοῦ 86 τγοδιογαιίοη οὗ εἶθ ρϑορίθβ. ὙπΠὲ δηροὶ 

ΔΡΡΟΔΓΒ, πὰ 16115 εἷπι, ποὶ (Βαὲ {8.8 δουθῃ δ Ὑ68 78 ΔΓῸ ΠΡῸΣ ἰἰποὶγ ὁπ 
(πο δηΐεὶ δἰ γοδαν γν6}} Κηθν), Ὀυΐ (δαὶ ἰῃ (86 οουποὶ! οἵ Ηθανθῃ 
διέοίδοῦ δηὰ ἰαυχοσς ρογίοα ἰδ δαί μηθά, Υἱζ. βαυὸπ ΤΣΤ]6Β ΒΟΥΘΏΪΥ γὙ6ΈΓΒ, ἴον 
8ὲ}}} ἑασγί ον {γἴ6}5 οὗ "ὶδ ρθορίϑ, θεΐογο (86 ψτοδὶ οοηδβυτηροδίίοη οὐ ἰδεῖν 
ὲαθοσὶ ΒΟρθ8 Μ1}} 86 τα! χεὰ. ἤγάοη (θη ἀ068 μΐ8 ἢθνν ρεσίοά οἵ 490 
γεδγδ οοηπηοποοῦ Τμ6 τοοδὶ οὈν 8 δηθινοῦ α φγίογέ που] δθόσὰ ἴο ὉΘ: 
Ετοῦι 86 ἐἰπι6 Ὑμθη δηΐοὶ ἰ8 δἀάγοδοθ, Βυὶ 180 ἐνοηΐδ δϑαεϊχηθὰ τὸ 
156 δεοοπὰ δηὰ ἰδϊγὰ ρογίίοης οὗ [6 ροῃθσαὶ ρογοα ἔοσυθῖα {18 ΒΔΓ. 

θδοϊοὶ βὰν ἰὨὶε νἱδίου ἰῃ Β. Οἱ, ὅ88, 17 τἰπη68 70 γϑθγθ "πὸ 490 ὃς 98Ὁ- 
ἐγωοιϑὰ ἔγοπι ἰδἷ8, ἰὲ σουὰ Ὀείηρ [6 ἐσγηπίπια αὐ γμεπι οἵ 186 πδοΐθ 
θενεΎ ποοῖκα (οουπίίορ ἰμθπὶ δι οοθδϑν ΘΙ Υ δὰ ΘΟὨΠ ΠΌΟΙΒ]Υ), ἀονγη ἴἰὸ 

Β. Ὁ. 48, ἃ γοῦν ἰπ νιϊςὶι ποι ΐηρ; βρϑοΐδὶ ἰοοΚ ρἷδοα ἰο ἀϊβιϊ ρου θα ἰδ ἔγοιι 
186 τἴσλ6 ἐδαὺ (Ο]οτοα δον ἴΐ, ον ψσεηΐ Ὀείοσα ἰ. Α111] οογσθϑροπάθῃοο οὗ 
Ῥτεαϊοιτῖοι τῖϊ ονθηΐ, πιυδὶ ἱπ δυο ἃ 6886, Ὀ6 σίνθῃ ὑρ, οὗ Ἄοουγβα, ἰξ 
δυοῖ ἃ ἐεγηπίπιι α γιὸ 6 δαορίδα. 

1μεἱ τ8 βὸ θ6οξ ἴΒδη ἰο Β. Ο. 606, {π6 Εἶπχθ ἔγοπι νγῖοι Ὀβηΐθ] Ρ] ΑΙ ἢν 
ἄἀκίο9 “186 ἀαβοϊδίίομβ οἵ Φογυβδίθηι (ν. 2), δῃὰ δϑϑιπ16 [18 88 ἴῃ6 
ἐεγυπῖπιΣ α σμο; ἴῃ ἰμΐ8 σ886 1ῃ6 ΒΟΥΘΏΓ ΘΟ ΚΒ που] 6ηά, (οοσῃίοα 88 
Ὀεῖΐοτο), πὶ Β. Ο. 116; δ ρογίοά, δρδίη, ννῖο ἢ οδσθ ποι μίηρ ἴῃ ὨἰβίουΥ 
ἴο ἀϊδιϊησυ ἢ ἱξ, ἀπά μογοΐογο ᾿ξ ὁδαποὶ Ὀ6 [Π6 δυδ)]οοῖ οὗὨ (86 ΤΟ] οσίηρ 
ῬΓΌΡΒΘΟΥ. Οη εἴἷδογ οὗ [86 ργθοβαϊηρ στουπάδ, (μη, τγὸ ἤπὰ οΌγβεϊ 68 
δἱ ἃ ΘΟομπρ] οἷα βίϑδηά. 

1 τὸ ρμὸ οἢ ποῦ, ἴογ (6 βακθ οὗ ἰγῖαὶ, δηὰ θηᾶθανογ ἰο δϑοογίϑίῃ [ἢ 
ἐεγταΐπιδ α φμο οὗ ([6 ὅγϑι ραγί οἵ ἴ6 ϑουθῃΐν ὙΘ ῖμ, νἱΖ. (η6 7 Ὑ ΘΟ ΚΒ 
--- 49 γ6λγ3, δηὰ Ὀορὶπ ἴμ6 οουπὶ ἔγοαι Β, (. 606, ἱ. 6. (86 σοτηπΊθ ῃ66- 

ταδηὶ οὗ 116 ἀοδοϊδίίοηβ, ἱμθ γα πιυϑὺ πὰ (16 ἤγβί ρογοά σῖῖὰ Β. Ο. 
δδ7, ἃ ροιοὰ Ὑβδῆ ἱπθγὸ 83 88 γοῖ 20 οοηιπιασηα ἰο τοδιιῖϊά. ΝΟΥ ᾿88 
ἴποτὸ ΔΩΥ αποϊπίοα οη6 ἀπα ρτίῃοε ἰὸ τοᾶτκ [86 δπὰ οὗ 6 βούϑθῃ σε 8 
αἱ (μαὶ {ἰπ6. Τὸ πιᾶκθ δδοίμον {718], [θὲ 18 δυρροθα (6 βούθῃ ΘΘΚΒ ἴῸ 
ῬΕ οουηϊοὰ ἔζοπι ἰ06 δχὶϊα οὗ Φεμοϊδομίαι, 599 Β. (Ο., (Ποπ τὸ τηυδὶ οπὰ 

τοῦ νι Β. Ο. δὅδ0, Δηοίμοῦ ροτὶοα οὗ 1π6 1κΘ ἀδβοσὶριΐου 88 {παὶ οὗ 

Β. Ο. δδ7. Ἱ νὰ Ὀθαὶη [686 ψγθθῖκβ νἹἢ [86 σαρινγ οὗὁἩ Ζοά δ κίδἢ δηὰ 

4.6 δείυαὶ απὰ βηκ) ἀοειγυοσίίοη οἵ ΨΦαγιδβαί θη, Β. Ο. ὅ88, ἰΒοη νὰ οδίαϊη 

δ89 Β. Ὁ. 88 ἰΠο ὁπά οἵ 1π6 ρεσοά. Αἱ (ῃΐβ {ἰπι|6 πο οοϊηπηδηα παά ὈΘΘΏ 

Εἴτε ἴο τοῦ] Ψψεγοβαί θαι, δηὰ Ἰλασίυϑ (86 ΝΜίθἀθ νγϑδ, οὐ Ἠδ8 δοιΐ ἰὸ 
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06, ροβϑο886 οὗἩἨἁ [86 ΒΑΡΎ] οἶδ τἤτομθ, 8 ΒΌΓΡΕΙΥ οδηποί Ὀ6 τϑοκοηδὰ 
ἃ Ἴλλ) ΤΡ ΟἹ ΔΗΥ͂ ἰΟἸΘΓΔὉ]6 στουμῆ. ΑἹ 4}1 ουθῃΐβ, Δῃγ οἵ ἔ686 τποάθϑ 

οὔ οουπιίης ψγου]ά 06 υἱϊε ]Υ αἱ ναγίδηοα Ἡ 18 (86 Ηγδί οἰδαδθ ἴῃ (86 Ὑθγδθ 

Ὀαΐογα ὧδ; ογ ἴῃ οοιηπιδηά ἰο του Ὡγδοϑάδε ἴἰμ6 ἔοΥγ-πῖης γαδγβ, δοιὰ 
(0.6 δηοϊηϊδά ῥγίποθ σηδγίκβ [Π6 οἶοδδ, νυ 116, ἴῃ οδδα ἢ αυῖυδ Ὁ πιδάθ (86 

ἐογτηεῖπδ αὐ φιιόπι, ΠΟ βοι οομηπιδη 8αἀ ὕθθη ρίνθη βούθη ΘΘ 6 (1. 6. 
(οτὶ γεπΐηα γ68Γ8) δείογα ἮὮΘ ἯΔΒ ἰκϊηρ. 

Τηο δϑαιθ αἀἰῇου γ 1168 ἴῃ 1Π6 ψγ4Υ, 1 τὸ δυϊδιυίο Ονγι ἱπδίεδὰ οὗ 
Ἰϑατὶυβϑ. Αοοογαϊηρ το 18. 45: 1, τὸ τϊριὶ ΔΡΡΙΥ ΠιῸ ἴο Πΐπι, [Ὁ “(0680 
γδὰ βρϑδίκβ οὗ ̓ αἱπὶ 88 18 αποϊπίθα ὁπα; δῃηὰ ἃ “λ), 1. 6. φγοξπείνενὶ 
οἱοιΐ τιμίδγ, Ὧ6 σογίδίη! Υ γ88. Βαϊ ΒἰδίΟΣΥ σϑργοβϑθηίβ ΟΥγὰδ ἃ5 διἰπηδο 
ἰδϑυϊησ ἃ ἄθογεθ ἴο σϑῦυ!ὰ (2 δγου. 80: 28. Εζγα 1: 1 8604.) ; δοὰ 
Ογσχυὺβ οουϊὰ ποῖ ανὸ Ὀδθῃ αἱ τ[86 ὑθεριπηΐηρ δπὰ αἱ [86 ϑηὰ οὗ (δε ἴοσγ- 
πἷπθ γϑαγϑ, θἰ [ἢ Γ αἱ οὔθ δηὰ [μ6 Β8116 {{π|60 ΟΓ δἰ ΔΩΥ (ἔπ|6, ἔογ 6 τεϊροσά 
ΟὨΪΥ βονυθῇ Ὑϑᾶσβ δίϊθν. μίϑ ἀρρθαγδῆοα ἰῃ βϑογϑὰ ἰϊβίοσγ. 1 ννὲ ἴδκο, 
ΠΟ,» ἴμ6 ἐσγηθπδ α φιο οὗ τἴμ6 ἔογίγ-ηἷ πο γϑδσδ Ἡιῖο οοπλαλθηοα ΜΒ 
186 οομχαμαπά ἰο του], δηὰ οουηὶ ἔγοαλ ἰμ6 ῥγοοϊδιηβδίίου οἵ Ογτγυϑ, 
(σοι ἴῃ 1156} 'ψψουἹὰ ἀστθα γγ8}} τῖτὰ [6 οομχαχαπά ἴπ αυθδϑίοῃλ), ἤδη 

Ὑ0 8 [6 δηοίπιθα οπα πὰ ργίης αἱ ἴμ6 δπά οὗ ἰμοδ8 ἔοσγιγ-πίηθ γελγ 

ΣΧ ΟΥΧΘΟΒ Μ͵88 [6 ΟἹ [86 ἰΒὨγοη6, 086 Θχρϑαϊιίοη ἰμίο ὑγθθοθ ἀοθϑ ποὶ 
ἴαυον [ἷ8 γεἰροῦ το [86 πιλσηϊβσθηὶ {||6 ἴὰ ᾳυθδίίοπ ; δῃά ψβοθο ἱπιοιδοά 
ἰτοδϊμλθης οὗ ἰ6 Ζον8, αἱ [86 ἰηδιϊαιίοι οἵ Ηδιλδη, 85 σοϊδίθα ἰῃ ([|6 

Βοοῖ οἵ Εϑιμογ, ἔδνοιβ ἰδ δἔ} 1688. ιθτο ἐμ 8881} νυγα ἰοοὶς ἔον (86 
οσοπιπιαηα ἰο τοι α, ἀρὰ ἴον δ αποϊπίρα οπς, α ργίποθ, οτιγ--ὨἸΠ6 Ὑ6ΆΓ8 
αἰϊογιναγ3} Υ͵ὸ πάνθ βϑα 0 ϑιοοθϑβ {118 ἴαγ, δηὰ [ἰδίου ἀούῃ ἰ0 (δ6 
εἶπλ6 οὗ Ογγυβ, ἃϑ 1ξ ΠΟΥ [168 Ὀοίογα 18, ργϑδθῃίδ ιὸ ἢ πὸ ἀαέα ἔτοπλ 
ὙΒΙΟΙ Μ}0 ΟΔΠ 18 ΚΘ ουϊ ἃ ρογοα οὗ ἰοσίγ-ἰηθ γθδΓ8 80 ἀδῇμηραά ὈΥ ονθηίδ 

αἱ (86 θοσιίηηίησ δηἀ ἴμ6 δῃά οὗ {ἰἰθηὶ, ἃ8 6 γβί οἰδιι86 ἴῃ υ. 2ὅ βϑϑπμδ 
Ρἰδίῃ!γ ἴο ἱπιροτῖ οὕ ἀθιιδῃά. 

Π᾿ νὸ 8ο ἰονον ἀονγῃ ἱμᾶπ Ογγα8, γ πὰ υπάορ  αγίυβ Ηγβιίβϑρὶϑ8 
186 ἀδογθθ οἵ Ογγυβ ἔοσ σευ !άϊη [μ6 ἰθαρ]θ τοπϑνθά, ἰὰ Β. Ο. 619, 
(ἔξζεα νὶ.); θαϊ [ογιγείμο γϑαῦβ αἰΐαν {μ18 νου ϊὰ Ὀγίηρσ 8 ἀρδίη ἰμΐο 
[86 τοίη οἵ Χοῦχοθ (Β. Ο. 470), ψδο, ἃ58. 8 δἰγθδαν ὕθθα γϑιμαγκοά, 

ΑΒ ΠῸ Ἴ2) ΓΠΠΖῸ. [1{πἡνὸ ἀοϑοθηα 81}}} ἰονγοῦ, ἀονγῃ ἴοὸ Ασίδχογχοϑ [θυ 

δἰιμδηυβ (ΒΒ. (Ὁ, 445), χο ργᾶνθ υπμίο Νοβοιίδῃ {ὰ}} ΠΟΥ ἰο τευυϊά 
(Νοἰν. 11,}» (88 126 βϑύθῃν 668 νου]ά γτοϑοὶ ἰογιγ-ῖνο γϑαγθ ὑθγουὰ 

(86 δἰνἢ οὐ Οἰιγίϑι, στοὰ οὐ οουγβο γϑηάθυβ 20}} [19 σϑοα]δἤίοη, 8Β6- 

Ββί468, τγ οδῃ ἥπὰ πὸ δρρτορτγίδί αποἰπέϑά οπδ απαὶ ρτίῃσσ, ἴοτὶγ-Ὠϊῃθ 

γϑαγϑ ἴον μα ἄθογοο οὗ Ατίᾳχεγχοβ 76 πχυδὶ δὐδηάοη (6 ἤορθ (δθῃ 

οὔ βαιἰβέγίηρ; οὐυγβοῖνοϑ ἴῃ (18 ΨΥ, 88 ἴ0 (86 ἰἰπιὶϊῖ8 οὗὨ [Π6 ἢγαει ρουοά, 

1. 8. [86 βαγϑθῇ ψθθΚβ. Νοῦν 15 (88 4}} οὗ λ6 ἀϊδουϊγ. Ὑμ6 δεθεβ 
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φορεῖς, (ἀηἃ (686 ΟὨΪγ), δτ6 ἀεδϑίϊἰαΐ οὗὁἨἁ ΔΩΥ͂ ΘΧΡΓ688 ἱπ ἰπηαιίοη οὗἩ νῆδῖ 
ὙΓ85 ΔΟΟΟΙΏΡ 6 οὐ Βαρροηθ, ἀυτίησ (ποὶρ οοπίξησδησθ. Ὑηδὶ (ἢ θη, 
Σὲ 15. ἡδίυγαὶ ἴὁ ἱπαυΐγο, σδῃ Ὀ6 186 οΟδ]δοί ἰῃ νἱϑνν ἰῃ ἀοδβί σπιδιϊπρ (Β τὰ ὃ 
νοὶ οδνεηίβ, 48 ἰΐ σου ]ὰ βεθπι, ἀμγέησ (86 (Ὀγγ-Πἰηθ ὙΘΆΓΒ, Ὀὰὲ ονϑηΐβ 
ΣηδηἰοηΘα 848 1Π6 ἐεγγίπι ἃ χιο δηὰ αὐ γειόπι οἵ ἴμο86 γϑασ. ΟΥ̓ οουτβο 
ἴδεθε τουδὶ παν ἴῆοῖν ἱπιροτίδποθ. Βυΐὶ ἤθτο δρϑὶπ 016 δ΄Ὸ πηοὶ ἢ ἢ 

ἀϊδήοα!εἰεβ. ὙΠ σοπιπιαπά ἰο τεδιιίϊα υἱεγιιδαῖΐδηι -- πτβθη ἢ Βγ σοι ἢ 
Αδον δὶ ἀσβιγυσίίοη οΥ̓ 1 ἢ (Ὸγ (8 οοπηπιδηὰ ἱπιροτίβ οἵ σοῦγβα δη 
δηϊοσοάοδηιϊ ἀεϑιγυοίίοη. 88 {Π1|8 Ὁ ΝΌυσΠδἀποζζαῦ ὃ ΟΥ̓ 88 ἰΐ (8 
ΤΏΟΓΟ ρδύι 4] ἀοδιγυοιίίΐοαθ ΟΥ̓ Απιϊοου8 ΕρΙ ρμδηθβ ὃ Τδ686 δγὰ 411] [ἢ 6 

οομϑί ἐγ ἷο ἀσβίιγυοιοη8 οὗὁὨ ὙΠΐο ἢ ΠΙΒΙΟΓΥ χίνθβ 115 ΒΥ δοοουηίΐ, Ὀοίοτο 
186 ἤπαὶ ναϑίηρ Ὁγ ΤίιαβΒ. Βυΐῖ (8 Ἰδδβῖ 8 οιῃί οἵ χυσφϑίΐοη ; ἴον (86 νν οἷ 
Ῥοτὶοά οἵ βθυθη γγθ 8, (οὗ ψ ΒΙΟἢ βαυ θη ἈΓΘ 8 ρ8τ), ργδοεαδα ἴῃ6 Νῖ68- 
δ'δηΐο ρουοαὰ. Αβ ἴο (ἢ ἀδδίγυσιίίοη ὈΥῚ ΝΕΌΟΠΠδαηοζΖΖζασ, γα αν Α]- 
ΓΕΒ ρυΐ (αὶ ἴο 1π6 ἰε8ι. ΤἬΘΓΕ ΓοπΊδί 8, ἃ8 ΠΙΒίΟΥΥ ΠΟῪ δβίδηπάβ, ΟὨΪΥ 
{μᾶὶ ὉΥῚ Απιϊοοῆυθ. 1 Δυάδκθ Μδοοδῦδουβ ραᾷνο σοπηπηβπα ἴο το υ]ὰ 
ταὶ Ππδα Ὀαθη ἀεσβίγογϑα, ῆθη ἢ8 ν᾽ σίου 8 Ῥγ γῸ Θοπδιπητηδίοα, (48 δ6 

ῬΓΟΌΔΟΙΥ αἰά), (θη ὙΠῸ ἰβ 1π6 1) ΓΙ  [Π80 τη καθ δῖ8 Ἀρροδγβπος 
(οτὶ γεπὶπθ ὙΘΑΓΒ δϊοσ (187 «υ488 τεϊηϑίαἰθα ἴΠ6 [6 Π10]6 τνουβὩρΡ Β. (. 
165, δο {παὶ ἔογίγ- ἴθ γεδγθ ου]ὰ Ὀτίης υ8 ἴο Β. Ο. 116. Τοτθ νᾶ 
᾿πάἀοοὰ οὐ ἔμ [ἄγου οἵ Ψυάθδ, αἱ εἰπαὺ {{π|6, (86 τηοϑὲ δπιϊηθηΐ ῥυποα 

{πὶ ἜΥ̓ῸΓ βαὶ ὕὑροῦ 1ἴ αν (6 τείΐυγῃ ἴοι (ῃ6 ΒΥ ]οη 8 ἢ αχῖ]θ, νἱΖ. 
Φοῦπ Ηγγοδπῦβ, ἴῃ ὙγΠΟΒ6 ᾿ΓΑ186 Φο5 6 Ρῇ 8 18 ὨΠΟΟΙΏΤΩΟΗΪΥ ἰανβῃ. Ηον- 
δυοσ, 6 ἀἰά ποῖ ουτητηθποα ἢΪ8 ταῖρῃ ἴδῃ, θὰΐ ἴῃ Β. Ὁ. 188, ἱ. 6. ηἴη6- 

ἴθδοθ Ὑεϑῖθ δῦ οτ. ΝῸΡ ἰ8 ἴπθγ δηγίῃίησ ἴῃ [86 οδουγγθηςο8 οὗ 
Β. Ο 116, πιο αἰδιϊ ρου δῆ 68 {Πδὺ ὙΘΑΓ ἔγοπὶ ΔΗΥ͂ ΟἰΒ6Ρ οὗ (ῃ6 (ὨΓΙΥ 
γΟΆΓΒ οἵ [18 τεῖστι.0 Α ἐογηιίπι αὐ φιδηι, {ποτε ογο, οἵ (ἢ βαυθὴ πϑϑῖβ 
δ06Π|8 ἴ0 Ὀ6 Ἰοοκοά ἴον Βδσο ἴῃ ναΐη. ἢ σὰ δάγοϊὶ (μὲ [6 βαεύθῃ ὑγθοῖκβ 
τηυϑὶ Ῥγεοεαδ 6 δἰ χίγεῖννο θεΚ8, (Δηἀ ΔΠΥ ΟἾΠΘΓ ΟΥΔΘΓ Β66Π18 ἴοὸ ὃδ6 ὑῃ- 

πδίυτα!, δὰ ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ ἀραίηϑὶ ἴΠ6 ἴθποῦ οὗ {Π6 τΠοΐΪα ρα 8886), [Π6 ἢ νψγ6 
σδηποὶ ρῸ ἀούῃ ἴο ἃ ρουϊοα 80 ἰαίθ 88 ἰδὲ οἵ δυάδθ Μδοοδλθδουβ δηὰ 
Ἀπιϊοςδαβ, ἴον (Π6 σοιηπηοποοιηθηὶ οὗἩἨὨ (86 βεύβθηῃ γγθθ δ, Οὐ ἴ86 ᾿ἰββυΐηρ οὗ 
(86 δοπηπιβπὰ (ὁ τεθυ ]. 

Ὑγμδὶ οδὴ ψὸ Ὧο (δῆ, ΟΥὁἨ ἜΘΓΘ 8Π8}} τὸ ρο, ἴο πὰ {πὸ Δρργορτίδῖθ 
Ἀπ} οὗ (16 ἰογίγοπίη γοδσβ ΕΓΡΙοχοὰ ὈΥ αυρσδίϊομβ ᾿ἰκα {ἢ 686, 
Ψψισίηρα, ΗἩδηρβιθηΌΟΓΡ, Δηα ΤΠΘΠΥ͂ Οἰβοσδ, αν δἀορίοἀ ἃ ρϑου αρ 
ΘΟυΓδ6, ἰῇ ΟΥΔΟΣ ἰο πὰ δὴ ἰβδβῦθ ἴτῸπ| {{|686 δίσαϊί8β' ΕἾγδιὶ ΠΟῪ δανθ 
αηϊϊοὰ {[Π6 δονδη ὙΘΘΚΒ ἰπίο ΟΠ6 2888 ὙΠῸ (6 δἰχίγεϊνο ποῖ, (μ 09 
τα κίηρ ἰῃ οἴδεοϊ θυϊ ἔτννο δυνά ν᾽ δίοηθ οὗ [6 βου θη το κβ, νἱΣ. οης οὗ 
εἰχι γ-πἶπα, δηά ([Π6 οἶμον οἵ οθθβ.0. ΤῊ ἰ8 Ὀ0}}} οὐ 16 δϑϑυσηρίίοη, {μ δὲ 

ἴδ οομτδηά ἴο σϑῦυ}}, Βροκθη οὗ ἰῃ ν. 2δὅ, 'β ἐμαὶ τ βίο 88 σίνθη ὈῪ 
24 
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Ατίβδχασσχϑϑ ἴη 86 ὑνγϑηιϑί ἢ γοαγ οὐ ἢΐβ γεΐψῃ, δα γσοοογάθά ἴῃ Ναὶ. 1, 
ΤἘΒΕΥ ἰμθη οουηΐ δἰ χίγ-ἷηθ 8 (02-7) ἰογπαγά, ἱ. 6. 488 γοδτ,, 
Βαὶ 88 106 ἰνγϑητ ει ἢ} γεδῦ οἵ Αγίδσχογχϑβ ἰδ ὑδυ}γ γθοκοηθα αἱ Β. (, 
445, (μον γϑοϊςοηίηρ τηλ Κο8 (ἰγίγ-οῖ σϊ ὙΘΆΓΒ ἴοο το οὨ (ἢἷ8 στουπά, 

70 δνοὶὰ {818, (ΠΘΥ τεοκοη δοῖβ {Π] ΓΙ γὙϑᾶγβ οὗ ἰὲ ἴο (86 ρῥτίναίβ {{{ αἵ 

οδβυ8, Δηἃ τηΔ 6 ̓ἰδ ρα Ὁ]1ς πα αἰ ϑίΓῪ (πο [ἷ8 Ὀ1γ1ἢ}) 189 ἐεγηιΐπες αὐ φιιει,. 
5.11 ἐμοῦ τοπιβῖῃ ϑοῖλθ οἰ χα οὐ ἢἷπθ γϑᾶγβ ἴοο ποῦ. ΤἊΐ5 δχοθδδ ἰδ 
ἀϊβροβαὰ οὗ, Ὁ δἀάϊῃρ δοιλθ εἰρθηξ ΟΥ ὨΪΐΠΘ ὙΘΑΓΒ ΠΟΘ ἴο ἴδε τείχη οἵ 
ΑΥΆΣΧΟΓΧΟΒ [Π8} ΟὨΣΟΠΟΪΟΔῪ ὑδύλ!  Υ σθοκοηβ, (το πψουϊὰ πηγαῖα εἰς 
ἄθογθα 80 τῃμοὶ οαυ 6), ἀπά (08 τηρεὶηρ [86 {26 ἰὼ δἀ)αδὶ 186} τὸ 186 
ΘΥ̓θηίδ. [ἢ {6 ὑδ08] οπγοποίομγ, (νουομαὰ ἕον Ὀγ Οἰθδίαβ δηὰ Ῥιοίθιγ 

ἴα ᾿εἷἰδ Ομῃοη), Ανγίδχθγχεβ 8 Γεργοβεηίθαά ἃ8 γοϊηΐηρ (ΌΤΙ οὐ [ογ- 
ΟὨΘ γ6δγδ, δὰ ΧΟΓΧΟΒ 88 ΓἸΘΏΪΥ ΟΥ ἰννθηίγτομο. Ηδηρβί ΠΌΘΟΥ ἰῃδίδίϑ 
ὕροη ἤδγ-οπα ἴογ Ασίδχογχοβ, δῃα οἷθνθη ῸΓ Χοσχοδ. [ἢ {818 ΜΔ (6 
ὑπερ γᾶς οὗἩ ΑἼίδχογχοθ [}}8 ὕδοῖκ βοῖρῆα ἰθῃ γὙϑδγβ, υδὲ δθουϊ 
θῃουμὶ ἴο βᾶνθ (860 ΘΧΟΘδ5 δυό τρθῃῇοηθα, τ886 ὉΥ οδγγυΐηρ ἰογπατὰ 
[6 εἰχίγ-ἴηθ ἡ ΘΘΕ8 τ 488 γεατθ.Ό Ὅδ ἐσγηβέημς α φιο, ἴδῃ, οὗ (89 
αἰχίγ-ηἶπθ ΘΟ Κ8, 18 [ῃἢ6 ἀθογοθ οὗ Ασίδχογχοβ ἰ9Ὸ σϑῦυά, Ν ἢ. 1ϊ. ; (6 

ἐογηθέπιις α( ψυόνὶ ἰδ (6 Ἴ.}5 ΤΥ ΦῸ ἴῃ (86 δα ρ βεϊς 8θηβα, ἷ. 6. (6 Ζονας 
Αποϊπίεά, ἰῃς ΚΑὐπρ οΥ Ἰδταοὶ, π᾿ ἸῺ μ6 δηίοτβ ὑροῦ ἷβ ΡυὉ]}}ο οβῆορ. 

Οδγίδι]γ (δ 18 18 ἱῃροηίουβ; δπά ἴΠ6 ΤΌΘ} 18 σαίμον βίσικίηρ, αἱ ἢγεὶ 

νον. Βυὶϊ ἔυτίπον οσαηλπδίίοη [ΠΓΟΥΒ ἰῇ ΟΌΣ ΔΥ ᾿ὨΞΌΡΘΓΔΌΪΟ οδδίδ- 
οἷος ; δὶ Ὑ] οι, μονα οῦ, 1 οδη Ὀυΐ ΠΊΘΓΟΙΥ πἰης. (1) ΤῊΘ τπρϑΐῃ δϑδυτιβ- 

ἰἴοη, (ἰμαὶ ΑΥἴβΧΟΥχοθ 88 86 βσϑὶ γγῆο ἰδβυ θὰ ἃ ἄδογεα ἰο τονε για» 

ἔφην, (1ὴ6 ἰογεοίπυϑ ἃ 400), σου γα ϊοῖθ ἴδοι απὰ ϑογὶρίωσο δοίῃ. ΕΑΟΥ 
-- Ἰπαδιηθον δ Παρραὶ, (1π [86 βοοοηά γϑασς οὗ ᾿αγίυθ τῶι Β, Ο. 520), 

ΤΔΟΣΘ ἴπ8Ὸ ΒΕΥΘΗΪ γ6ϑγ8 Ὀοίοτα [86 ἱπϑηϊ οί οὗ Ατίβχογχοϑο, βρϑαῖς οἱ 
186 ρθορὶθ 88 “ ἀν βιΐηρ δἱ δαγαβαίθπ ἴῃ οοἰ θὰ μουθ65," ψ Ὠ 6 1η0. ἢουϑθ 
οὗ ἴ06 [,ογὰ ᾿ἰ68 ψδβίθ, Ηδρρ. 1: 23---( ; ΘΟΕΙΡΤΟΕΒΕ ---- ἰδδϑιηυοῖ 88 Οοὰ 

84.708 ἜΧΡΙΘΕδΙῪ οὗ ὕγγυβ, (Δι ἢθ 8..8}} γθυυ )ὰ (6 οἱΐγ, 158. 45: 1, 18 δοὰ 
44: 28, ορταρ. 2 Οἴγοῃ. 80: 28. Εσζγτα 1: 1-τ. Τὴ (Π686 ἔνο ἰδὲ οϑδθδ, 
ἱπάδρά, {86 ὑθ 016 ΟὨΪγ ͵δ ϑρϑοϊβεα; τ δοῖ, Ὀοίηρσ [86 οεηίταὶ δηα υπϊοῃ» 

Ροΐηϊ οὔ (6 ψ Π016 δηίεγργίῖϑο οὐ [Π6 γεϊαγηΐηρ ἱπηταϊ χρη ίϑ, ἰΒ υΘΓῪ ἡἠδίυτγϑὶ. 
Βυὶ (89 ἱπηρ] ςαιίοι οἵ οἱἱγευΣ αἴης αἱ 1826 δϑιηθ (126, 16 παυορίδὺ]6 δηὰ 
Ρἰαὶη. Τὴ Ὠἰδίογυ οὗ ἢ τραϊουθά; [βγβε 68 ἐῃ ΕἾΖΡα δον δογουᾷ ἃ 
φμοδίίοη, [δαὶ 80. φαΐ 88 [86 τεῖρῃῃ οἵ Ἰϑατίυβ ΗἩγοίδορία, (αδουὶ ὅ19 

Β. 6), ἰδοῦ ψ85 ἃ ὑϑγυ οοβεϊάθγρὶθ ρορυϊδίάομ ἰμι Φδγαρα)οδι.--- ποῖ, ἢ 
ἰσυεὲ, νιἰϊδουῖ, ἔοώδος ἴο ᾿νε ἰΏ. (2) ἜΠ6γο. ἰδ δο δι βογγ, δη ὦ πο ρβοοὰ 

τοϑϑοη [ὉΓ δρλλισαμηβπρ ἰἢ6 βανϑῃ. ὙΘῸΚ8 δηὴῆ ἐδο εἰχιγ.ῖτο ποοΐ4 

ΤΠ τί ιθ τ, Ἀ88, ΒΟρΑΓΑΙΘα {Π|6Π|, ΟΣ δΓ 8ὴΥ τϑίφ, (9 Μαϑβογέίοβ. ᾷὺ8 80» 
Ῥαχαιο (πϑπι, ὮΥ Ρυμίης δὴ Αἰ ΒμδμΒ οὐ ξϑῷ. 1 δον ποὺ (88. (λιία ἰο 40 
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οὐδῖνα Δυ  ΠΒΟΓΙΥ ; ὈσΓ1 ΠΛΔΥῪ δ, (δὲ ἀδραγίυγο ἕγοτα [Π6 δοδθηίβ ἷδ 56} 6- 
ΣΑΙ υπάσεϊγαῖθ, δηὰ ΠΟΘ ᾿αζΖαγάουβ. Α σον ροοά τϑϑϑοῃ [ῸΓ ἴδ 
πιυξὲ δ6 οπο νι οὶ ἰβ οὗ δῇ ἱπροσίουθ πδίατο (8) ΤὮδ παίυγα οὔ [ἢ 6 ομδ6 

ΒΕρΡαγαῖοβ [06 00 Ῥϑγοῦβ ἰὴ αυεσϑίίοη. [ἢ πιακίπρ (᾿Ἰ6 8:τὴρ]6 δυτὰ οὗ 

ΒΙΧΙ. -Πῖπα, ((ῸΓ δἰ πηρὶθ ἰΐ 18, 88 τηϑὰθ ουἱ Ὁγ Ηδησθίθηθογρ), Ψ}ο νου]ᾷ 

Θτον ἘΠ οἵ αἰνταάϊηρ (18 ροτγοα Ἰηο ἔνγὸ ραγίβ, οπἣθ οὐ νοὶ ἤδ8. ΠΟ 
ϑρεο αὶ βρη βόβηςο, 8η6 ἢδ88 ΠΟΙ ἢ Πρ αβϑισηθα ἴο ᾿ξ Ἡν ἰοἢ σΆἢ ὯΘ6 ἃ Γεαϑοη 

ἴον ἴϊ8 ὑοΐῃᾳ τοοκοποᾶ ὈΥ [8612 Αδοογάϊηρ ἰο 118 τηοῖ μοῦ οὗ ἱπίογργοῖβ- 
οι, {πὸ ἐεγημη α σι θὰ αὐ φιίοηι οἵ ἰΠ6 γϑὶ ραγίοά Βοῖῃῃ Ὀοϊοηρ ἴο 
18ὸ Ρεγίοα οἵἉ εἰχίγ- ηἶπθ ΘΟ 8, δηᾶ ποὶ ἴο {(παὺ οὐἁ (Π6 βούθῆ ψ ΘῈ. 
Βοῖ ψΠΟΓο οἶβο, ἰῃ 41} (Π6 δέγρίαυγαβ, ἰ85 ἰΠ6γ6 βυσῇ ἃ ποι μοὰ οὔ" πιβκίηςς 

οὔἂϊ 8 5 πιρῖ πυπθοῦ ὈΥ αἰνἀϊης 1ὑ ᾿Π10 ΔΥΌ ΓΕΓΥ ρδγίβ, πα δἀαϊΐηρ ἐπ 656 

ἰοφεί πον ἢ (4) . 26 ἀΐδργονθϑ {πὸ δββογίίοη, [πὶ ὑὉἢ6 Βρθακοῦ τηθδηΐ (0 
χϑοΐοη ἱπ ἰδ ἸδηηοΓ οὗ Ηδηρβίεπθεγσ. Ὁ Παὶ 5848 ἰνὰ ὁοησογηϊησ (Π68 

εἰοξα οὔ πὸ στοαὶ ροτίοα ἴῃ ααδβίίοη  “ Α3εν εἰσίψοίισο ιοϑοζβ ΔῊ Ἀποϊπιθα 

ὑη6 5}|4}} Β6 ουὖὖ οἸ-" οἷς. Βυΐ ΜΗΥ ἀοδδ8 6 ποῖ 880 : “ Αἤἶοϑὺ δἰχσίψ- πὴπθ 
ψϑο 8 Ὁ 1 Αἱ] ἰ8 ἰο 86 (Ὠγονπ ἰπίο οπθ ρενίοα, [18 'του]ὰ 6 ἱπανίδθ]6, 

ἴὴ σΆ56 ἢ6 πιοδηΐ [0 ὃ6 τἱρ. ΠΥ ὑπάοτγβίοοα. Τῆδί ἢ6 ἀο068 ποΐ ΒΑΥ δἰχίγ- 
ηἷως, δίιονγα (Πδἰ ἢ6 τόσ ΚοηΒ ἴΠ6 βθοοπα ροϑγὶοα οἵ βἰχίγ-νγο 66 ΚΒ 88 06 
ἴῃ πὰ Ὀγ 661}. Βεδβιάθβ, 1 Ηδηρσβίθηθεγρ γοοΚΟῊΒ ΓΙ ΠΥ 88 το (Π6 δἰ χὶγ- 

πἷπθ 'Ἰγθοῖκβ, οϑϑη (Π6Υ ἀο ποὶ γβδοῖ, ὈΥ͂ [8 ον οοποδεβίοῃ, ἴο 1[Π6 σευέίηφ 
Ὁ ο7 ἐδ Μεεείαλ. ΤὨΐθ ντῶβ (ἢγϑβθ πὰ ἃ ἢ] Γ γϑαγβ αἕοὺ (86 εἶοβα οἵ {ἰδ 
Ῥεγιοά. (δ) 1 δά ά, 'ῃ ογάδσ ἴὸ δοπιρ]θίβ {π6 νίϑνυν οἵ οὐὐθεΐοῃβ ἴο Βἷδ ἰῃ- 

ἱοσφρτοίαίίοη, ἰμαὶ μανίηρ τοδομοᾶ (Π6 πιά ἀ]6 οὗ [86 (Ὠ1γὰ ρετγιοά, (ν]1Ζ. (Π6 
ος νϑεῖὶς -πῖ βευθῆ. γ6Ά88). ἴπΠ6 Οἴπον σοπιαϊηΐπρ ἰἤγεθ ἀπὰ ἃ μ8]} Ὑθδ ΓΒ 

δῖ ὙΠΟΙῪ υπιηδηδροβϑῦϊθ. ὙΠ Πΐπα, “ἢ 6 ΡΘορὶδ οὗ ἃ ργίηοα (πὶ ψ}}} 

δοίη 6," δπὰ τᾶο Μ1}} ἀδϑίγου (Π6 Οἱ Υ δῃὰ βαῃοίυδγγ, ἅττα [π6 ᾿οπιαῃβ Ἀῃ- 
ες ΤίιυΒ. Ἀϊὰ {μ686 ἰηνδάθιβ [βδη οοτὴθ βραίηβιὶ [86 εν, τὶ δῖ ἢ (ἢ ΓΘ6 

δι ἃ ΒΑ] γϑδσβθ δῇδγ (886 ἀδδϑίῃ οὔ Ομ γῖδι ἢ Νοὸ ; ἱπ6ὺ ἀϊά τοὶ οοπια 

πὶἰείη ἃ ἐπϊτὰ οὗ ἃ οεπίασγ. Μογϑονογ, ἰΠ6 ὑγγβπί ογ ἀθβοίαίογ ν᾽ 0 Θοπλεδ, 
ἰδ εἰἰτηβοὶ ἐο δὲ ισαδίεά, (06 ἃ Ὀξ, ν. 27). ΤΊ ΣΡ ]Ἰςδιίοη ἷ8, (Πα 118 
Μ1]}1 ταῖζο ρἰδοὸ δἱ [86 δὰ οὐ 86 ἰδίϊαγ. 6} οὐ 1Π6 βαενθὴ γϑᾶσβ.0 Βυὶ 
Τιϊυθ ἀϊὰ ποὶ ἀἴο ψἱΐη (μαὶ ροτγίοα, ποῦ ὑπ] Α. ἢ)Ώ. 81. 1 Ὑαϑραδίδη 

06 5οοείοα 88 (6 ῥγίποα ἰῃ αυσϑίίοη, (Π6 ἀϊβεγοποῦ Μ}}} 6. ΟὨΪΥ δὔουϊ 

ἰὄγθθ γϑϑῖβ. Ναίζεν οὗ (ἤθίῃ ἀἰδὰ ἃ νυἱοϊθηϊ ἄἀθαῖῃ. Τὴ “ ουἱρουτίης 

οὔ ναὶ 8. ἀδογθοᾶ ὑροη (86 8οη οἵ ροσγαϊιοη᾽ (ν. 27), τῇδ Ὅ6 Ἰοοκεοὰ [ἴὉΓ 

ἴῃ νβίη, δῖον {116 ἀϑδί οὐ Οἰγίβί, δῃὰ τὶιΐη (Π6 11 πλὶ 18 αδείσπθαὰ ὈῪ {868 
Ι. ᾿ 

ΝᾺ τηῦδὶ δὰ ἰο 4} (Ὠἷ8, {μαι (6 3γεί ρογίοά [88 οὐ 1186} ποίιπεῦ ἃ ἀεῆ- 

ηἶτ6 Ὀαρίπηΐηρ πον οηά, δοοογάϊηρ ἰο ΗθησίοηθεΓγμ8 ἱπιογργείδιίοη. ΤΊθ 

ἐλῆγα 18 αἰδο ἀδβιϊξαϊθ (88 ἴο 118 Ἰαίῖοσ 841) οὗ ἃ ἐογνμέπεις αὐ φιεηι. Ηδθ 
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αἶδο δϑϑὶρῃ5 ἴο 6 ἢγβὶ ροσὶοά, υμδὶ Ὀθ]οηρβ ἰο (86 βεοοῃά, νἱζΖ. (86 5]0Ὲν 
δηὰ ἱπίογγυρίοα τουυ]άϊηρ οὗ [Π6 οἰγ, (ν Ιοἢ σδῃ Ὅ6 ἀοα ΟὨΪΥ ὉΥ οἶδετ- 

ἴηὴρ νἱοΐϑηοα ἴο [6 ρτδιημηδίῖςδὶ βἰγυσίαγα οὗ (86 ἸδῃρΌΒΡΘ), δῃα σοπϑθ- 
4υθηιγ Π6 Ἰοᾶνο8 ἴΠ6 βεοοῃὰ Ἰοηρ ροσγὶοα οὗ 02 σβοῖβ, σι ῃουΐ σορηἰΖίη 
δηγ ΐης {παῖ 18 ἀοσοΙη μ] 886 α ἀυγὶπρ [Πᾶὶ ροτοα πίοι ψου]ὰ ἀοΒΏ  ΕΙΥ 
ταδῦῖίς τ. ΕἼΠΆΠΥ, ἰο ρτουπά 8]} {118 (ΠΘΟΓΥ οὗ ἱπίογργοίαιοπ, 88 1ῃ6 δάνο- 

οδί68 οἵ ἰὰὺ ἀο, οὐ. ἃ ἀΐδβρυϊεὰ ροϊηϊ οὗὨἨἁ Ἑοἰγοποϊοσυ, ([Π6 ἴθ γϑᾶγα (ο ὃθ 
δἀάοά ἴο ΑΥίΆΧΕΧἝϑ δηᾶ ἰδίκθη ἔτοτι ΧΟΓΧΘ5), πα ὁπ ἴῃ γεβροοῖ ἴο Νίοδ, 

. δἴεγ (Π6 τεηαῦκ8 ὉῪ Ηοβίηδη (16 70 Ἅαῖγα, 8. 90 864.}, γ)ὰ ΤὩΔΥ͂ τοῦ- 

ἴατα ἴο ΒΑΥ (ἢ6 ΡΓΟΌΔΌΪΠΥ 18 βἰγΓοηρῚ δραίηβί (θη, οδῃ ΒΑΡῪ πιραὶ [86 
81 ἀδιμδηαϑ οὗ ογ ἰοἴδαλ ἰῃ ἃ 6886 οἵ 8..6}} ἃ παίυγα, Οὗ 58{|8ΓὉὙ (86 ἸΠα]ΌΪΓΕΣ 
ΠΟ Π88 50 ἔμνογίθ βοθδθιμα ἴοὸ ἀοίεῃα. 
ΑΕΓ 4}} {π|8, 16, 76 ΔΓ σοι ρα] α ἀρδίη ἰο δδὶς, ΠῚ 8(1}} τόσα οτ- 

ΡΒαβὶβ: “ Βθη ἀο 6 7 ν δε κϑ (πὰ οὗ οουγβ {πΠ6 70) Ὀορίη 5 Απὰ 
ΜΘ ἀο ἰΠ6γ δηα ἢ 

ὙΝΊΘΒΟΙΟΓ 188 ἀγορροα [μ6ὸ 7 ψϑοῖβ, Ὁ νἱγίαθ οὗὨ ἢἷ8. υἱϑῖνϑ οὐῦ- 
οογηΐησ ἼΞΙΣ, ΒΙΟΒ Π6 τηᾶκο8 (0 πιεδη αδόγευξαίεά, αδγιασεά. ΕἸταὶ 
(Π6 οἱ σίηαὶ 70 γροδγβ οἵ Φογεγηῖδ ἃγὸ δυγἀρεὰ 7 γρασγβ, ἱπ (Π6 Ἵσϑεῦ- 
εἴοη οὔ 6 ἰῃγοαϊθηΐηρ. ὙΠαη, ἴο οογγοβροπὰ νἱμἢ (ἢἷ8, (ἢ 6 βδουθη ψ ΘῈ ΚΒ 

οΥ̓ γεαγβ ἃτα δυγἀρϑά ογ οχαἱ θα ἔγοια (Π 6 πονν ρμεγοα οὐ 70 γϑασ- τ θ Κα. 

ὝΥ }} ἰβ ἃ ιοβίίοη (μαὶ ἴδ ΒΑΡ Ϊγ αἀπογογοᾶ, ΤῊΘ πιογα ἐαεσείε ταὶρὶὶ 

ἴδδὶ Ὠἰπιβϑ 1 ργϑαῖὶγ το ον ά, ̓ῦ μ6 σου] ἄϊεροβα οἱὗἵἁ (μὲβ αἰ ἸΏ] 80 685} }γ. 

Βυὶ [ὉΓ τυγϑοὶξ 1 δηλ Πογ ἱποϊ θα ἰ0 σομα 88 ΤΩΥ͂ ἱρῃόγθῆςα (ἢ 8ῃ (ὁ ρεὶ 

τὰ οὔ {π6 τηδιΐοσ ἴῃ (ῃἰ8 νᾶγ. Ηοδίηδη (ΥΥ εἰββαρ. υπὰ ΕὙΓΏ]]. 8. 801 

866.}, ἱπ [ιἷ8 Ἰαίθδβὲ νἱον οὐ (8 βυδ]οεί, Βαγβ, {παι [6 βαυθὴ τυθοῖκβ οδῃ 

06 Δρρ]ἰοὰ ἴο Ὧο ροτίοα ργθοράϊηρ {16 νἱϑίοη οὔ Πβϑηΐ6ὶ, πὰ ἴο ποπθ ἀπ" 

τίσ 1Π6 62 ψνθοκβ, οὐ ἀυγίπρ' (ῃΠ6 οὁπ6 θεκ. Ηο {μ΄ ηΚ8 ἴπδὶ (Π6 βούθῃ 

τ 6 8, ἴῃ ΜΠΙΟἢ ΦοΓυβδίθμη ἰθ ἴο 06 Βρ] πα  ἀἢγ του, ἀπά {π| 125 πο 

ἴο πιλῖκα μἷβ Ἀρρβϑάγβηςα, πιυϑὲ οοπηα εν Ὀο(᾿ (8686 ροτίοάβ. Βαυΐ σι εῃ ἢ 

Ηον  Ηδ ἀοε68 ποὶ δῆβυγεῦ [8686 χυρβίίομβ, δαΐ σα (ἸΟυΒΙ ἃ θϑίδἰῃβ ἴγοτι 

εἰνὶπρ' ΔΩ Ἔχργαβδ ορἰπίοη. 1 οοηπϑίάογ (ἢΐ8, ἰη θοιἢ Ὑ ἰθβοῖοσ ἀπά δ[π|- 
6 ἢ, 88 ΟἹΪΥ ἃ Κἰπὰ οὗ ἱπρεηΐϊοῦβ ἮΔΥ οἵ Ἴοοηΐεδββίηρ (παὶ (ΠΥ ἀ0 ποὶ υ8- 
ἀδγβίαπά (Π6 πηδίΐεσ. Απὰά 1} ἐλεν ἀο μοί, ἱὶ 8 βοπῃθ ναί ἀἰβοουταρίηξ; 
[ὉΓ ΨΓΙΙΘΓΒ ΟΥἮἁ Ἰῆογθ δουΐθηθβθ ἱπ ΡΕ]]ΟΪΟΡῪ ἀο μοὶ οἴδη πηδῖκο {ἰπθὶγ 8" 

ῬΘΆΓΘΏΘΘ ; ἃπὰ [Πε6886 ταβρβοίΐνε ἀϊβουδδβίοηβ οὗ ἰμιοῖγβ, πίοσθον οσ, 8Γ6 [86 

ἰφιοϑί, δηὰ ἱπαγείογα δγα οδγγ θὰ οὔ ὑπάθσ ρθε αῦ δἀνδηίαροϑ. 

ΟΠ οπα 6886 ΠΟΤῈ Οσουζα, ΜΏΪΟΝ 68118 ῸΓ Θχϑηλϊηδίίοῃ, νἱΖ. δυο 85 

οπ6 ἃ8 ΗοΗηδη βυρροβαβ: δη 6 γϑνϑῦβθ (ἢ ογάδτ' οἵ π6 ρογίοάβ, δπὰ 
βυάᾷ (ἢ6 7 ᾿ψϑεκβ ἰπ ἴμ6 ρεγίοα ἱπιπιβάίδίεὶν ργθοσάΐησ ἴμ6 δάνεπὶ οἵ 

ΟἸτῖβιῦῷ ὙΠῸ που τῃθπ οἷοθθ ὉΥ 186 ἀρρϑάγδθοθ οἵ 4 Δεριαὴν 

α γίποο; διὰ 80 [Ἀγ 811 1β γγ6}] 88 ἴο [86 ἐπα οἵ [86 ρεγίοά. Βαὶ ἡ 66 

“" 
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δ 1.6 ἐόγημδ α φιοῦξ ΤμὰῈ 490 γοῦν Ὀοίοσο ΟἾἩσίβε, Οὐ δΏΥ γὙδδῦ 
ΡῬτοχιδίθ ἰὸ ἰΐ, 18 αἰ] ρθη ὈΥ Ὡοὸ οοημηαπά ἰο τεδιιϊϊα «εγωθαίδηι ; 
ΠΟΥ ἱπάθοὰ ΜᾺ8 ἰβοσα οσοδβίοη ῸΓ 8ΔΏΥ, δίποα {Π6 οἰ δὰ ποῖ οὗ ἰδία 
Ὀδο ἰδ’ ἃ νυϑδίβ. 

Ι.ἀο ποῖ βθ6, (μη, δυὲὶ (μα νγὸ πγυδὲ δυβραοηὰ οὖν ἰηνοδβίϊ χαίϊοηβ Π6ΓΟ, 
80 οοηῃποοίοα ψη} λέδέογν ; Ὀδοδυδθ 17Χ6 866 ἴ0 αν Οχ ϑυδίθα 411 [ἢ 6 

ῬτΟῦΌΔΌΪ]Ο τηδίο σι} ]8 Ἡ Ι ἢ ἸΒΙΟΤΥ ῥσοβεηίβ. Ἧ7 τηυδὶ Ὀοίακα οὐγβοῖνθβ 
δ᾽ ἰαοί, ἰδεη, ἰο βἰπιρὶθ ρἠϊίοίοσυ. Οδπ δου ηρ, δηά [ἢ δηγιπίπρ, 
δὴ ΠΟῪ τῦοἢ οδὴ Ὀ6 ραίποτοὰ ἔτοπι 12 ῬΟΒβί]Ὺ ἃ βίσὶοἱ δὰ 1Πο- 
τουφὶι ἰηναϑεραίίου οὐὗὨ 186 ὙγΟγὰβ ἸΏΔΥ (ἤγουν βοθθ ἰἰρθϊ οα ἴμ686 ἀντὶς 
ΒΘΟΏΪΘΏΟΘΒ. 

Αὐτὸ θορίπηίηρ οὗ ν. 25, "2 Ὁ) ΘΣῚ ἀσποίοβ (μδὲ δοτῃθί ἱηρ' εροοΐα]- 
'γ νόγί!γ οὗ δἰἱϑπείοῃ, 18 δθουῦϊ ἰο Ὀ6 βαϊά. 1 Ββανϑ τοπάβυθᾶ σ᾿ Δ Ὀγ πιανξ 
«οοἶΐ, 11ϊ, 10 ΤΊΔῪ ὉΘ ἰΓϑηβδίο : ἀπά ἐλοιι πιιιδὶ ἔποισ ; Ὀαϊ (6 Καὶ ροτγῖ, 

Β6ΓΘ ἰ8 υϑοὰᾶ ἴῃ 8 Κὶ πὰ οὗἩ τ ρογ. βθῆβο, ὃ 126. 8. 6. 2 ΘΌΝ τηΐϊρς γγ6}} 

0 ταπάογοὰ : αν ρανίοιΐαν αἰοπίΐοθ. Τὶ 4180 πλθϑη8 ἐὸ ὠπαεγείαπα, 88 
οοπησοῖϊοα τ δυο ἢ δὴ βοί οὗ [Π6 τηϊπὰ, Τμθ βεῆθα οὗ Ὀοίἢ τοῦθ τοὶρ 

Ὁ [8 ΘΧργθδβϑᾶ : 186 ἐδοι ιϑοῖΐ αδϑιγοα, οὐ ἔποιῦ ἐλουι [0 σεγίαἰπίψ. ὙΝ ὮΥ 
ἰδ δυσὶ! 8 ἰπιϊπηϑιοἢ ΘΓ ρίνοη 9 ΡΊ]ΔΙΏΪΥ δολαδα {πο ΓΘ 18 ἃ ἰσαηδιεΐοη 
ἴτοτι ἃ ργεοθαϊηρ ζεηθῦῖο ἰὸ ἃ βρϑοῖβο βἰδίεπιθῆΐϊ:; δηα ποῖ ΤΉ ΓΟΪῪ (εἶδ, 

δι [Π8 σοίοΓΑ] ἀδοϊαγαίίοη οἵ δ εββϑίδηϊο Ὁ] βϑίηρβ {Ππ8 Βα )υδὺ ὈαΘη πηδάθ, 
8 ΠΟΥ ἴο ὃ6 [Ὁ] ον δὰ ὉΥ ([Π6 ργοαϊοϊίοη οὗὨ ἰγου ]οῦ8 {ἰπ|ὸ8 ὙΠ ΠΙΟΝ 8.6 ἴὸ 
Ῥγεοοάε ἴμοβα ὈΪοϑδῆρβ. ὙΠ6 σῃΔΗΡρΘ ἰ8 850 ρτοαῖ, (μ [ίηρθ δρουΐ ἰο Ὀ6 

δδιὰ ᾶγὰὸ οὗ ἃ ἴδθῦογ β8ὸ ἀἰ δτγοπὶ ἔγουι {πο86 νν ἰοἢ ἢδα Ὀδοη εαἰά, (πδ1 [ἢ6 

ΒΡΘΆΚΚΟΥ, ἴῃ ΟΥοΡ ἰο συγ ἀρδῖηϑί ΒυΓΡΓΙ36, ΟΥ ἰἴ0ὸ ΤΟΤΕ δραϊηβὲ ἀουδί, 
8118 {Π6 φαγῃδδὲ δῃὰ ραγίϊοι δῦ δἰἰδηϊΐοη οὗ 1)8πη6] ἰοὸ Ὑμαῖ Β6 ἰδ ροίῃρ 
ἴο ἀἰβοΐοβϑ. 

ἽΞῚ ἈΣῸ 12, 88 10 [π8 ἔοτηι οἵ Ἔχργϑϑδίοῃ, γι 8 υ8 οὐ “31 ἘΝῚ ἴη 
γ. 28. Βυῖ ἴῃ νδίη ἀο ογί(ἰο8 βεοὶς ἴο ἰάθη 86 ἤτβε ν ἢ (Π6 βοοοηά, 
88 ἴ0 πηθϑβηΐηρ. ΤΏ ἼΞῚ ἴῃ ν. 28, ῥἰδίηΥ τείεσβ ὁ (Π6 σοπηπηηῖοδ- 
ὕοῃ ἰῃ νβ. 24---27. Ὑμδὺ ἱπ (6 ὙὉγ86 Ὀδίοσγα 18 88 ὉΪΔΙΠΪΥ ΠηΘΒὴ8 8 
οὐπιπιαπα οὐ πιεδεασό 0 το] Φογυβαίθα. ΤῊ δοὶ {πὶ (86 “3 ΠΟΥ 
βείογα υ8 [88 πὸ αγέξοϊδ, ΒΏΟΥΒ σοΠο] δῖ σου, (μαὶ ἰξ ἀοθ8 ποὺ στϑπδν (ἢ 6 
τηοηἰΐου οὗὨ “33 ἴῃ νυ. 28 ; [Ὁ ἴῃ νυ. 28 1186], ψΠ ἢ Ἴ3Ξ 18 [6 Γ6 γερϑδίθα, 
ἱξ δα8 186 ἀτίϊοἰς (332), θθοδυβα (Π18 ἰαδὲ γοίδσβ ἰο (Π6 ὑγανίουβ “5. 
δ8ο 1ἱ νουϊὰ αν [6 αγίϊοἷθ ἤθ σα, ἰῇ οαϑ6 ἃ |ἴκ6 γοΐδγθηοθ σα όσα ἰῃ- 

ἰοῃαοά. ΕῸγ [Π6 Βδίυθ γθΆβοῃ, “3 1π νυ. 2ὅ οβδηποῖ γοΐδγ ἴο (Π6 ΓΙ Ἴ35 
οὗ ν. 2; ἩΒΠΠΘΓ 80 ΤΊΔΩΥ ΟΥ ΐο8 τοῖο ἴ. Τλδὶ ἴδ ἢ88 ὯῸ ἀγίΐοϊα, 18 8ἃ 
Ῥτοοῦ (δὶ 1 βαβ ἢο δυἰθοβάδηϊ ἴο ΜὨϊοἢ 1 τοίοτθ. ΙΣ 18 8 πδὶῦ πιοδβαφό; 

δηά οὗἩ οουγδα (86 δεί!οἷθ που] ρὶνε ἃ σσοησ ἀϊγοοίίοη ἰο {Π|6 τηἰπα οὗ (δ6 
τοδάθσ. Ὅμο δἱορβάοη σωϑᾶθ ὉΥ. ΒΟΥΘΙΓΆΪ ογὶςα, (μὲ {86 περ! θηοο οὗ 
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(86 Ἰαίον Ἡ Ότονν ἴῃ τοβροοὶ ἰὸ ἴΠ6 ἀτγιίοἶα βίδηβ ἴῃ ἴπ6 ὙΔΥ Ὦ6ΓῈ οὗὨ ΒΠῪ 

ΔΡρυτϊηθηὶ ἄγαν ἤτοι [86 ῬΓΟΒΘΠΟΘ ΟΥ ΔΌΒΘΠΟΘ Οὗἁ 1ἴ, ΤΠΔῪ Ὀ6 Ἴτγεάϊοα ὉΥ͂ 

{1086 ὙΠῸ Βαῦθ βοὴθ ἔδνοσγίίο υἱθϑ ἴο Ὀ6 βυρρογίοα ὈΥ δυ σῇ ἃ ροβί ἴσῃ, 

ΟΥ ὈΥ ἴβοβα ἯΠῸ τὰ ποῖ οοηνογβδηΐ ΜΠ {(Π6 ἰαῖοσ ΗΘ τον τσὶ Πηρπ, 

ὙΠοβα ΨΏΟ δγὰ ἴῃ ῃοῖΐμοσ οὗἩ [8666 ργθαϊοδημθηίβ, Μ1}}} Ὅ6 ΒΊΟΥ ἴο Ὀ6]16γ6 

δύ ἢ Δ] οραιίοη8 ὑπ|}} (ΒΟΥ δὰ ρσονθά, δῃὰ δβρϑοίδ! νυ ἴῃ 8 οΆ86 80 μΪαΐῃ 

88 (06 ρΡΓοδθηΐ. 

Βυϊ 3οπι τσάοπι 8 ἴπ6 σοπιπιαπα οὐ πιδδβασα ἴο ρτοοθϑὰ Ὁ Νο οπὸ ἰβ 
ἀφδιχηδιθα ἰὼ ἰΠ6 οοπίαχ. ΕἾἼΌΙΣ 8 διρογίον ἃ. οογεπιαπα ([ὉΣ Ὀ]ΔΙ ΠΥ ὮὩΞ 

ἰ6 οὗ δυο ἃ πϑίυσα 8676) τηυδὶ ργοοθθᾶ, [8 1ἱ βοπιθ ἀΐης ἢ 1 βο, τ 
8μου]ὰ Ὀ6 αἱ ἃ ἰοβ8 ἰο ΒᾺΥ τσλαέ ἀΐπρ 'ἴΒ τηϑδηί. Ηδ ἰ8 οὶ 8 11) ΤῸ 
ἴον οοσίδί ΠΥ ; Ὀδοδυδα (86 ΙΔ ΘΓ ΘΟΠΔ6Β ἱπίο ΥἹΘΥ ΟἾΪΥ δὲ ἴΠ6 οἶοδο οὗ [86 
Βδυθὴ 66 8. [Ι͂ἡἢ ϑ0ἢ ἃ 0886, [6 0, ΝΘ ΠΕΙΌΓΑΙΙΥ ἰατη ἰο Οοα 88 [ἢ6 8α- 

1δμοσ οὗ 1π6 οοιητηδηᾷ ; δηὰ ἴῃ {18 τν8 ἃγθ ΔΙΆΡΙΥ οοηβττηϑα ὉΥ 188. 44: 20, 

28, ἼΘΗΡῚ 53 ὙΠῚ ΓΙΏΤῚ ὈΛΘ ΘΝ ἸΌΝ, δαψίηφ ἰο εγιδαίετα, Τῆοιι εἰσὶ! δὲ 
διῖίε ὠρ, απὰ ἰο ἐλα ἱεπηγῖο, Τάοι «λαΐΐ δὲ {ουπαεα. ---ο Τὰ ΒΩ ΡΙΥ ἀοϑίρ- 
πδίΐπρ ἐδ6 φοΐπρ ζογίλ 9. α Ἄοοπιπιαπά, [6 Βρϑᾶκογ 88 ἰοδ ἀποχρίαἰπϑὰ 
ὙγΠαῦ [86 πδίωτο οὗ ἰμδὲ οοτημϑηὰ ἰ86. Τῆς Βοαυθὶ ἰ8 ἀοβίρηοά ἴο Ἵσχρί δίῃ 
1:6 οὈ͵δεὶ. [ὲ ἰ8 ἐο γοδιζία υεγιξωΐεπι. ΤῺΘ "253 οῦ οοπιπιαπα ἰῃθη ἷ8, (δὶ 

βοιῃθι ίηρ βδΒουϊ ἃ Ὀ6 ἀοῃθ. ΒΥ νοῦ ἢ ΟΥ̓ οουγδα ΟΥ̓ [086 Ὑ10 Πᾶνε δὴ 
ἱπίογεϑί 'π ψθγυβαί θαι, 1. 6. ΌῪ (86 ὅθ; οογίδίη]γ ὈῪ {Π6 Φεν, ργον  ἀϑὰ 

186 τε θυ] ϊηρ' 15 ἰο ργθοθάβ (6 Ὁ γἰδίϊαη δγϑ. 
Τ)Ξ5Ὶ ΞΌΓΙΟ, ἰο τοδωϊϊά, οὐ ἐο γοβίογε απά ἰο δευϊϊά, τι ἰοῖ δπηουπίϑ 

ΒΕΣΘ ἴο 186 βαπι6 [Ὠΐηρ. ΤῊδ ναγὺ Ξιῦ, (ο]ονθά ΌΥ δηοίμογ νοσὺ δἰ ΒῸῦ 

ὙΠ} ΟΥ̓ ΝΠ Ποὰΐ ἃ. ἢ Ὀδίοσθ δ, ΠΙΔῪ ΘνΘΓΥ ΒΘΓΘ 6 θαμὰ πιλγκὶπρ 5112- 
ΡΙΥ {π6 Ιάεα οὗ τϑρείξίίοη, ἀσαΐπ. (ΟΟΙΏΤΊΟΠΪΥ ἃ αἰ γι τηοοὰ ἀπά ἰ6Π868 
'8 Θπιρίογαα; Ὀυΐ 1 ο8Π 868 ΠΟ γβᾶβοῃ ΜῊΥ ἤιβηίξυες (45 ἴῃ 1Π6 ργεββῆί 
886} ΠΙΔΥ͂ ποῖ Ὀ6 Θρ]ογοα ἴῃ [Π6 Βδτὴ6 τηδῆπου. Τ|6 οὐνίουβ ἰάρα, δὶ 
8}} ἐνϑῃίβ8, 18 ἱμαὶ οὗ γοδιοαΐπφ. ὙΠ ΘΙΒ ΟΣ, πογανοσ, τα 80 ἰγαηδἰδίο, Οἵ Τ6Π- 
ἀδν [86 ΡὮΓΑΒΟ ἰο γόβίοτο απὰ δωϊά τ, ἴμ6 Ἰάθδ ἰ8β ἰὸς βαυβίδηςθ 116 58Π|6. 
Τὸ δἰίδο ἴο 3 ΓΙ δὴ ἱπίθπβῖν 146, νἱΖ. {μαὶ οἵ σοπερίδίοἶν τεδίοτίπῷ, Ὀ6- 
Ἰοῃρβ πϑίμο ἰο 1886 γϑγὺ, (86 Οὐοη). ἴῃ ν᾿ ἰοἢ ἰξ 18, οὐ [86 ηδίυτα οἵ [86 
6886. Τὸ γοδιῖία ἃ οἰϊγ, ἀοθϑ ἠοὶ οὐἁἨ οφουγβθ τηθϑῃ ἰο Ὀυϊὰ ἰν 88 ἰαγοὶῦ 
ΟΥ 88 νγ06}} 88 ἰὑ τγαβ δαίογτε Ὀ0}}}. ΤΉ 686 ἃγθ δοοϊἀθηίβὶ οἰγουπηβίδησοδ, Ὠοὶ 
Θββθηἷαὶ οὔθβι ὙΤ86 ἱπιρ])!σϑιίο ἴῃ οἰ μον ΤΑΥ͂ ΟΥ̓́ ἐγαηβ]αιΐπρ; 18, (μα, ρΓο- 
ΥἹοῦ8 (0 [ἢ6 οομμμηβη ἰῃ αυσϑδίίοη, Φογυβαίοη ἢ88 Ὀδθθη ]Ἰαἰὰ σδβίθ. 
ὙΥΒΕΙΠ ον υἰίοΥῪ ΟΓ ΡΑΣΈΑΙΠ]Υ, 18 ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ἐτρ] 168. ΤΉΪ8 ἰδ Ἰοϊ υἢ- 
ἀοίοσιηθάα. 
ΤΣ ΤΡ ἫΣ 7) (0 απ ἀποϊπίοα 0η6, α ρῬγίποδ; ποῖ ἰο απὸ αποϊπίεα ργίποθ, 

ἴον (θη Ὁ πυδί (Δ ΚΘ 118 ρἷαοθ δ πὰ ἼΔΑΣ), ΔΟΟΟΓΟΪῺρ ἴο [86 160} οἵ 

(88 Ἰαηρυαρθ. [Ιὴ 18 ᾿σχθβθηΐ ρμοβί θῇ, τβόσθουεσ, βίην δῆεγ ἽΣ» ἵ 
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σδηποὶ Ὁ6 8 μγεαϊοαίδ, ἴον [88 ᾽ξ οου]Ἱὰ Ὀ6 ΟὨΪΥ ἷπ 0886 ἽΣ Ψ6ΓΘ ΟΠ ἰθἃ, 
διὰ ἰδ [6 Δβϑϑυ!οη ταὶς Ὁ: Αποίηίεα [18] α »γίποε. 7 τηυδὶ 
ἰμεγείογε ρὺυ [μ6 νογὰ ἴῃ ἀρροϑέξέοι ΜῊ Ἴ35. Βαΐ νδδὶ Μεδδίαλ ἰδ 1. Ὁ 
Τ ἴὸ δ6 (86 οχρθϑοϊβα δηᾶ ργοἀϊοίεα Μοβοί δι, (8 ζυϑαὶ ἢ ϊίνογοσγ, (μη, οὗ 

οοῦτδο, ΠΥ Ὁ Ὀοὶηρ Δῃ δρροὶ!]αἰῖνο ταυδί δανθ ἴ86 αγίϊοϊθ. Ἡθηρβιθηθογς 
ΒΑΥ58, {Π6 ΔΓΙΉ]6 18 οπι θα Ὀδοδυβα [86 νγοσὰ 18 υϑϑᾶὰ 88 ἃ ῬΓΌΡΟΥ πϑῖβθ 
Βεγο. Βυῖ 1 δ6 ἃ ργορογ ἤδιηθ, ἰμθῃ οὗἁἨ Θουγ86 Ἴπλ9 ψοῦ ]ὰ Ὀ6 8 Δρρε]- 
Ἰδεῖνα, δηὰ τησβὲ πᾶν ἰδ6 δὔιϊοϊα; υδὲ 88 ἴῃ (ἢ σ886 οἵ ἼΡΩΣ ᾿ΕΝ 

Βοδἰά68, δἰἐμπουρὶ 80 ΘΟΠ ΠΠΟἢ 88 ἃ ΡΙΌΡΟΓ Ὡδίηθ ὙΠ 8, δηα 8180 ἰῃ ἐδ6 
Ν. Τεϑὶ., Ὑθογα ἴδ [86 ργοοῦ ἔγοῃῃ (μ6 ΟἹ. Τεδί. ἐμαὶ ᾿ξ νσὰϑ αποίεμεϊῃ οτα- 
ν»ἱογοὰ ἰη {μὲ8 γγγ ἢ ΤῊδ νογὰ 18 υ86Ἁ ἰο ἀδδβίρτιαίθ {π6 λέσῃ ρτίεδί, Τ,δν. 4: 
8, ὅ, 16; οἴδῃ ἴον ἃ ἰαιοζειζῳ αποϊπίοα ξίπρ, 1 ϑατῖα. 2: 10. 12: 8, ὅ. 16: 
6, αἰ. β86ρ6; ἰΐ 18 υβοα ἰο ἀδεϊρηδία Ογγὺβ 85 ἃ δρϑοὶβὶγ ομοβεη δῃὰ οοῦ- 
δοογαϊα ἱπδίγαμηθηϊ οὗ ̓ ἰδαγδύηρ (Π6 768, 188. 45: 1; πὰ βοπῃηβεπηθβ (18 
186 ρῥΙυτΆ}) ἰο ἀοδίζῃδίθ ρδίσίγο 8 οὐ Ὠοῦ 68, Ρβ. 105: 15. 1 Οἤτοη. 106: 22. 
Ομἱ]γ οὔοθ ἴῃ 4}} π6 Ηθῦ. ϑδογρίαγϑβ ἰ8 1{ Ἀρρ] θά ἰο 186 1,ογὰ ὅδϑδβυβ ΟἸ σἰδέ, 
ΥἹΖ. 'π Ῥβ. 2: 2, 1 γθ δχοορὶ [86 ργδβθηΐ σβᾶϑ6. ΤῊΪ βυγεὶγ ἀοθβ ποῖ ἰοοῖκ 
ἰκ6 ἃ φγορεν παπὶδ ἴῃ δηῃοίθηϊ {ἰπ268 ; δῃἀ τηοβὲ ῥ᾽ αἰ ΠΥ ἴΐ τγγἃ8 ποῖ ϑοσ)- 
ἸΩΟΏΪΥ 80 Θρίογθά. Τμθ Ἰίσθηβ86 ἰΒ6ῃ Ἡ μἰο 18 Δ] σα, τοδρθοιϊηρ (80 
οπιϊΐξείοη οὗ {π᾿ ἀΥί1616, Θαηποῦ 06 Θχρ]αἰπεὰ οὐ νἱηἀἰοδιοὰ οὐ (Πΐ8 στουηά. 
ΠῚ ιδλὲ Μεεείαλ δὰ ὈΘΘη τηδδηὶ ἴῃ (Π6 ο686 Ὀαίογα ὑ6, ([ῃΠ6 δγίΐοϊθ πουἹὰ 
δεοῖῃ ἴο Ὀ6 πϑίωγαϊ, ἃ ΟὨ6 τηΐρ᾿ιὶ Δἰπιοβί δα ν, δΌβο  αὐθὶ ν᾽ ἰπαϑρθπβδῦ ]6. 
-- δὰ ἴὉ πιθδη, ἴμθη, 8 λεαέλοη ῥγίποθ ἢ Τὶ τορι, θαεοδυβ6 ἰδ ἰβ Δρρ] δα ἴο 
Ογγὺϑ ἰη 188. 46:1. Ὑ εἰ Ἔν] ἀΘΏ}Υ ᾿ξ 18 80 ΔΡΡ θα {π6 6, οΩΪΥ Ὀδοδυβα ἢ6 88 
8 σἰοβθῃ ἰηβίγυπιθηί οἵἩἨ [ῃ6 Τωογά, ἰο δοςοπαρ 8. ἢ͵8 ἀδβῖρῃβ ἴῃ σοϑρβοὶ ἴὸ 
[86 Ηδῦτονβ. ΤΊα ργοθ ἢ] γ, ̓ῃ [Π6 ργθβθηϊ 6886, 8 βίγοηρ ἀραὶπϑί (86 
ἰάθα οἵ ἃ ἀδαίλοπ Κίηρ, βίηοθ ἴμθγα 18 ποι μὶηρ ἰπ (μ6 οοπίοχί πἢϊοἢ πουὰ 
οσρί δίῃ {Π6 δρρ]οδίοη οὗ τυ Ὁ ἰο βο δ οη6, ΜΏ1]16 βυοἢ δῃ ἜΧρ δπδ- 
ὕοη 18 ραϊρβθϊθ ἴῃ (88 6886 οἵ Ογγυβ, Ναίωγα!γ 1ξ νου]ὰ οὗἉ 1186} Ὀ6 ἀἡ- 
ἀετϑίοοα 88 ἱπιρ᾽ γίησ βοπια ἰαυν Ὁ] ῥσθϑὶ οσ ργΐποα οἵ ἴμ6 ον δῃηοϊπιθὰ ἴὸ 
ῬΤΊΘΘΙΥ ΟΥ (0 σορδὶ] οὔῆοσ, ογ ἰο Ὀοίἢ. 
2. ΤΏΘΒΠ5 ΟΩ6 ἯῈΟ 18 γοπιϊποηί, ργεδπιΐηοηί, οοπδρίσμοιδ. Ἡδησα ἰἰ 

ὈΘΟΟΙΠΊ6Β Δ Δρρεϊϊαιἶνο ἴον ργίπος ἾΠΘ οὔῖοσ τα ρ] 16 ἀ 18 ἃ οὐνΐ οη6. ΤΆ 
1 δαρροβα ἴο δ6 (86 Τεβϑοὴῦ ΜὮῪ ἰΐ 8 δἀάθά ἴο [μ6 ργϑοθάϊηρ ποτὰ, 
ΤῸ ταῖσι οὗὨ ἰἰθ6}7 τηθδη ἰΐμον Κίπρ οὐ ῥγίβδί. Τὸ σϑίηονϑ 81} ἀουδι, 
ΤῺ ἰδ Δα ἀ6α ἰο (Π6 ργεοθαϊηρ νογά, ἀπά ρυΐ ἴῃ αρροβί(ἰοῃ 88 ΘΧΡΙΔΠΑΙΟΓΎ, 
- δὴ ἰάϊοιῃ ὈΥ̓͂ ΠΟ πιθᾶῃβ ὑποοσηηοη. ΟΥ̓ οοιγδο [ἢ 6 ἀσίΐοὶα βῃουϊᾷ ποὶ 6 
διαρίογεά, βἴποθ ἰξ 18 οπρἐ 64 ἰπ [μ8 ῥγίποῖραὶ οὐ Ἰθδδίησ ννογὰ, ΤΗδ ἰγιθ 
ἰάθβ ἴῃ θη 866 Πὴ8 ἰ0 ὃ6 : αἢ αποϊπίδα οπα τοῆο ἴε α »γίποθ οὐ οἵυτὶ γειζον. 
Τρδῖ βοπλα αἰβιϊ συ ϑμθ ἃ ΡΟΓΒΟΏΔρΘ ἰδ τηβϑηϊ, οδῃ ΒΑΡῪ Ὀ6 αυρσϑιϊοηθά. 
Τδλο ἵν ἰ8, οὐ τσῆεπ ΒῈ νγ88 ἴ0 Δρρθᾶγ, ἃγθ αυβϑίίοῃβ, δα 6 μᾶγ8 Β6Θῃ, 
ὙΒΙΟΒ ὁδηηοὶ ΘΑΘ1}Υ Ὀ6 Βο] νϑὰ ὈΥ ΘΏΥ ίβίοσγ Κποντῃ ἰο 8. 
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Αϑ. ἰο πιρϑ ΘΒ, ὁποῦρ! 888 δἰγθδαυ Ὀθϑὴ βαἰᾷ. ὙΠῸ “ἐλπαλή. 
οὔ ἴπ6 ἰαδὲ γογὰ. ϑθθτβ ἴο Ὀ6 τ Υ ρ]δοθὰ ἰμθγα.. ΠῚ (6 (Ο]ονί Ὡς εἰσί). 
ἔνο ὑγϑοῖκθ δῇ ἰο 6 οοιθ]ηθα ἴῃ ομ6 ρογὶοά νὴ ἰμ686 βονϑη, ἤδη ν. 26 

οουἱὰ ποὶ ΒΑΥ : 4{3ἅἍεν ἰλοεο εἰχίψοίεσο τοεεἶς, οἷς.) Ὀαϊ τηυδὲ δαγ: Α3ὲν ἰλοοθι 
δοἰχίψ-ἴλο ιὐδεζε εἴς. εβἰάθβ, (ἤθτϑ 18 ἢῸ ὀχϑιμὶα ἱπ [86 ϑ'οσρ᾽Όγοβ, 80 
ΙΩΒ ΔΙΓΟΔΑΥῪ Ὀδθη σοηδγκοα, οἵ βυ ἢ ἃ ΨΑΥ οὗ δηπουῃοίηρ' ΟΥ τηβκίηρ ὕΡ΄ 
ὨυΏλΌΘΓ8. Μογβονοσ, ἴμ6 δώῃ {86 [0]ονγβ. τισὶ μανα ἃ 1 Ῥεΐογε ἴ{, ἰὡ: 

σΆ86 ἴ86 ὈυπΠάϊηρ οὗ [6 ΟἸἿΥ 18 ἴο Ὀ6 χοΐδγγεὰ Ὀδοκ ἰὸ (88 βανθῆ ὑϑεκθ, 
88 ΒΟΙΩ6 ΠῚ ΔἷΠ, ΟΣ ΘΥΘἢ ἰῃ (886 [ΠΟΥ͂ γα ἴο Ὀ6 ἱποϊυάεοὰ ἴῃ τ[ῃ0 8608) οἔ᾽ 
[86 Ὀυϊαϊηρ-ρουιοα 88 δῃπουποϑα ἰπ (6 ββοοπᾶ οἰδῦθθ. [τ ϑθθβ 4108 - 
αἶδδν, πβούϑουθν, ἰμδὲ ἐβ6 βαύθῃ ᾿γθαΐκβ, ὙΠΊΟἢ οοτηθησα τ ἃ. σοπηδηά. 

ἰο τεδμεέϊά απὰ ἐπα νὰ ἃ ἀἰδέεσμέελεα απὰ αι ξίπισ, ἸτΑΡΙΥ οἵἉ οουγεα᾿ 
ἃ. ργοϑρεγοις τϑυυϊαϊηρ, νυ ϊ6}} 18 σομϑυϊιτηδίθα Ὀγ ἴμ6 σοτηΐηρ οὗ 4 Ἃἷ9- 
τἰμαυϊδῃοα ἰαιν Ὁ] δονογεῖρη. 1η οοηίγαδὶ τὴ} (δ8, (ἢ6 ὈυΠ] ἀΐηρ οὗ [Π6 οἰ 
ἀυτίηρ (δ εἰχίγ-ἐ 0 Ὑ6ΘΚΒ 8 ἴο Ὀ6 δοβηίγ, δηὰ {86 ἀθοϊδγδίοη 18 886 (Π46᾿ 

ἐδ ν}} Ὀ6 σϑιτὶθα οὐ ἐπ ἐγουδίοιι ἰἴπι66. ὙΝ ὨΘΙΒΟΡ (ἢ 6 δονθη δ ο ΚΒ 8ΓῸ (ὁ 
ὍΦ ΔΥΓδηροα δεΐογε ΟΥ αἴέεν ἴμ6 δβἰχίγοινο, δἰ οσβ. ποί {Π6 πίυχε οὗ 186’ 
Βγοδϑϑηΐ ο886θ. Α οοπέγαδέ Ὀδί θη (86 ὑνψο ροτίοαβ '5, 85 1ΐ 86 6Π18 (0 Π|6, 
ἰδίην ἀθδιρτιοά ἰο Ὀ6 πϑάθ. ΤὨθ βούθα 6  Β ἀτὰ ζανδέἑ ἱεηηροτίδ, (86 
δἰχίγ-ϊννο ὅτὸ ἵἡπϑαιδίς ἰδηιρογῖδ. ΤῺ βαύθὴ 66 Κ8 ἃγὸ ὁ ὈῈ [ο]]ονγοα ὉΥ͂ 
86 τοϊβῃ οὗ ἃ 19 ΠΡ ἢ (86 δἰχίγεϊνννο ΘΘΚΒ 8ΓΘ ἴο 6 10] ονγθὰ ὉΥ {{6' 
ουϊης οδ΄ οὗ ἃ Ὁ, δπὰ Ὦγ (16 νγαδίΐπρ οὔ [Π6 [θη ρ]6 δηα Οὐ Ὑ ἀυτίηρσ [86 
τορος ἴμδὶ (Ὁ]]ονθ. Ῥγοβοπιθα ἱπ {15 ᾿ἰσὶ, [Π6 σοηίγαϑί Ὀδίνγαοη (ἢ 6᾽ 
Βού θη δηά (6 δβἰχί γεγο θ  κ8 θδοοπιθθ αὐ ΒΕΓ ΚΙηρ' Δ ἃ ΡΔΙΡΑΌΙΘ. 

Ὑγμαὶ μθη ἀο τ βαίμοι, δ ἰδϑί, ἔγοπι ουν ρλίϊοϊοσίσαὶ ἱπαυϊτῖο83 Ἧ79 

ΦΆ ΠΟΥ δἱ ἰδδβὺ Βοῖη6 ἐμΐηρθ, νὴ] ἃ ροοὰ ἀσργαα οἵ οοην!οίίοη ; (1) Τραὶ 

1Π6 ρογίοαβ οὗ βονθῃ δηά ϑἰχίγ-. ὸ ΓΘ ποὶ ΟὨΪΥ ἀἰνογθα Πα βορδγαδ 
ἔτοτω δδοῖὶ οἴπογ, Ὀυὶ ἀγα δοίῃ δ! ἰὴ σοπίγαδέ ἩΪῸᾺ οδο ἢ οἴποσ, ἱπ γοργά (0 
ουδηΐβ γοβρθοί νοὶ Ὀαεϊοηρίηρ ἴο ἴθι. (2) Τμαὶ (Π6 ροσγὶοά οὗ δβεύϑῆ 

γο κα ψν}}} Ὁ] βοιλθ παβία δηὰ ἀθβοΪϊαῖο βίαία οὗ Φογυβδίθι, τ Ὡ οὶ 

Ηδάνθη Μ1}}, αἱ (6 Ὀαρίηηϊηρ οὗἨ ἰΒο86 66 Κβ, ρῖνα δοσηχωϑηαγηθηί [0 Γἕ“ 

Ραΐτ; δηὰ (μἷβ γαρεισαίοη ν9}}} δ6 Το] ον Ὁ {86 τεῖρῃ οὔ. ἃ ἰανίυ! δηὰ 

ἀἰϊθιϊαρυ θμοα βονογείψα, ἱ. 6. (18 ρεγοα Μ|}} δῃὰ ἴῃ ῥσοβρασῖς, ὑπ ΕΓ 88 

δποίϊμιβα οὨ6, ἃ ρτίποθο. (8) ΤῊΘ ἐσγηιΐπη α φιο οὔ (ῖ8 ρετίοα 15 βροα- 
βαά ποῖ ὕγ ἴμ6 ἀεδίηδίίου οἵ ἐΐπιο δαὶ ὀνοπέ, δηὰ 118 Ἔυθηὶ (4 οοπιπιδηά 

0 τοδιι αν) 18 ἀϊδδγθηι ἔγομι δου ηρ (πὶ Ὠδρροποᾶ Ὀϑίογα (86 τοί 

ἔγουι δχίϊα, δὰ ἀϊδγοπὶ ἔτοπι δηγιπὶπρ; ρτθάϊοιοα ὈΥ «δγοταΐδ ταβρθοι ἐπ 

ἴῃ 6πά οἵ ἐμο Ἔοχὶϊθ. ΟὈμβθαυθΏ ΠΥ (Π6 δούθη- τ  κ8 ροσίοα ἀ068 ποῖ (ΟΠ 

τΆ6Π06, αἱ (Π6 Βθπιθ {ἶπλ6 ᾿Ὸ (86 ἀοθοϊαίίοηβ οἵ δογυβαι θαι Ὁγ Νεδυεὶιδά- 

πϑζζᾶσ. (4) Οἵ οουγβθ, 1 ἀο ποῖ 866 μον [86 οοποϊυβίοω ἐ8η Ὁδ με]! 

νοὶ 64, ἐμαὶ (86 δβαύθῃ γθῈ 8 8.Θ ἰο Ὁ6 τεραγάθα 88 ἃ ρασῖί οἵ [μ6 δ6 ΕΠ 
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τ ΟΚ8 τ ἰοἷ γος ἰῃ6 Μοδβδίδηϊς {ἰπ|68. 1 σδημποῦ δοσοὰθ {Ββοσοίοσθ ἴῸ 
186 τοπιατῖς, (Π4ἰ δαύθη 18 ὮΘΓῈ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ ΤΑΥΒ(Ϊ0Ά] Πυτ ΟΓ, 88 οἵϊοη ἴῃ (Π6 

Αροσβδίγρεθ, δπὰ (μαι ἴΐ πηδυ, ὑνἤδθη ἴῃ απἀεγβίοοα, Ὀ6 τεραγάεα 88 ἀδϑὶρ- 
πϑιϊησ ἃ οοπιρίείέοπ οὐ ζμἶπεδε οἵ ἰἰπι6, ὑπ] πι!οα Ὁ βρθοϊῆς Ὀουπάβ; 
ΤΏΟΓΘΟΥΘΓ, ἰπαὶ γ͵ῸῪ ΔΓΘ Οὗ ΘΟΊΓΕΘ αἱ ᾿ΙΌΘΓΙΥ ἴο ρίδοθ 1 ΒΌΓΟνΟΣ δηά 
ἩΘΉΘΥΟΡ ἐνθηίβ ΜΝ} σογγεβροπά, πὶϊβουΐ Ὀεΐπρ τοβιγαποὰ ὃν {π6 Ὡυτὰ- 

Ὁοτ οὗ ψεαγθ. ὙΊΥ Βῃουϊά (8 6 (6 886 τ ἢ ΟΠΪΥ οὁπα οἱ (6 {ἢγθ9 
Ροιτοάβ Ὀοίογο υ87 ὙΠ6 οἶμον ἔννο 8γΓα οἰ θαυὶν βρεοϊῆς δηὰ ἀδβηΐίο; δᾶ 
ΒΟ ὅτα ἰδ ηυπηῦοτ οὗ (μἷ8 θοοΚ πῃ ροῦοσαὶ. Ὑ Βδὶ δυϊπογίζοβ 8, ἰἤ θη, 

ἰο δα ἰδ ργεβθηΐ οϑβὲ 8η Ἄχοθρίίϊοῃ ἰο 8]} [86 τεβί ἢ 
“Βυϊ ψ6 οδϑῇ ἢπά ποι ΐπρ ἰη ἰβίογγ (πδὶ δοοογὰδ σι (86 ρογὶοὰ οὗ 

δανθῃ ὕΘΟΚΒ ; ΘΟΓΙΔΊΏΪΥ οὶ ἴῃ {116 ὨἰΒίουΥ οὗ (πὸ Φεοννβ Ὀοίοσα 1π6 ΟἸγσίθ- 
ἤδη ογϑ." 

ΤὨΪΒ ἸὩΔΥ Ὀ6 ἰγαε. ἩΗοϑῖηδη (8. 801) {ΠῚ Κ8 850 τοιοῦ ἴο 6 οἰθᾶγ, υἱξ. 
ἰδαύ “16 βουθὴ ὑθ 8 οοηθ αὔεν ἴῃ 6 εἰχίγεϊνο θοῖδ; δηά {Πδὶ [86 
ἐεγηεῖπδ α φμο οἵ (6 βανϑῃ ἰβ ποῖ (ἢ βᾶπ|6 ΨΥ ἱ ἢ ἰΠδί οὗὨ [6 εἰχίγ-εϊνο, 
δηὰ (παὶ 'ὶ σδπηοὶ δα Ὀυπὰ 'π ΔῺΥ μοσίοὰ δηϊθοθάθηιϊ ἴο {86 πα οὗ 
Ταπ 615 νἱβϑίοη,᾿ (8. 299). 1 5 ([Ὡ0 ἀέδέογῳ οὗὨ (Π6 {ἰπ168, ἃ8 ἢ (δη 8, 

ὙΓΠΙοὴ ἴογοοδ υ8 ἴο βυςϊι 8 Θοῃοϊυδίοη. [Π01688 δυο ἢ δὴ ΒρΡ68] ἰοὸ βίου Υ 
οδὴ ὃα τρϑθ Μἱ 8 τυ οἢ ἴογοθ δηα ργοργί είν, ̓ ξ πηυδὶ σοί ΔΙ ΪΥ 6 παίυτΑ] 

ἴο τεραγὰ ἴΠ6 ἴπγοα ραγιοάβ ὈοΪὮ 88 διισοοεδῖυο ἀπ οοπέέπωοια. Βυΐ ἸΓ ΠΟΥ 
ἯἪΕ ΔΡΡΘΔ] ἴ0 δβοίυα] Βίβίογυ, 88 ἷξ 1168 Ὀθίοσθ 8, [8}}8 βθθβ ἰὸ ἔδυου (ἢ6 
γἱεν οἵ Ηοβηδη ; [Ὁ (86 ρῥγοοϊδιηδίίοη οὔ ὕγγυβ, 88 6 ἴδνα δ6θῃ, ἰΐ 

ἰδκε 88 (86 θθρὶπηΐηρ οἵ [86 βανδῃ ὑγθοῖκβ, ἰδ 8 ἴ0ὸ Ω0 Ἴλ9 ΓΙῸ δἱ 186 
εὐά, ὀχοορί εἰπὸν ο Πδγίυδ (86 Ῥεγβίδη Κίπρ, ἰὴ ἔπ 6 Ἰαδί ρατί οἵ μὲβ γεῖ μη, 

οὗ ἴο ΧογΧοβ ἰπ ἐΠ6 δαρίηπίηρ οὗ Ηἰ8. ΝΟ μον οὐ [Π686 Θοστθβροηαβ ἰὸ δι οἢ 
8 Δρρο]Ἰδιίοη. “οείαλ Ῥγίπος οδηηοὶ ὑ6 ΕΖτγα, ἔοσ Ὠ6 οηΐ υρ ἴο οτυ- 
586 Π| ΒΟΠ16 ΒΕ ΘΠ Υ- 6 ΥΘΆΓΒ ΔἾΟΥ ΟΥΓ δ᾽ ῥχοοϊδιηδίίοη, ἰηϑίοδα οὗ ΤογΥ- 
Πἷπα γὙΘΆΓΒ ; ἰΐ σδηηοί Ὀ6 ΝΕΒΟΙ ΙΔ}, [Ὁ Γ ̓6 θΐ ὑρ ὨἰΏΘΙὙ-ΟΠ 6 γὙ6Ά ΓΒ 8.6 Γ 
ἴδε καθ. Βαοίογε Ουτγυβ᾽ (26, ηο σοηηπαηπα οὐ ἐϊδετίῳ ἰο τοδυιῖἰά νι88 σὶ γΘῃ. 
Μυδὶ γα ποῖ (π6η οοηβίαον οὐυγβοῖνοα 88 ἑοσοοὰ, ἢ Ηοίϊτηδη, ἴο (ἢ σοἢ- 

αἰαδίοι 1μαὶ [μΠ6 βαυύθῆ ψ 66 Κ8 τηυϑὶ οοσθ αεν ἴ[Π6 ΟἴποΣ ρογίοαβ ἢ Βαϊ 
50, ἰδ γγ6 πηυδί αδὶ: οι 3 όεη ὃ ὙΤΠ656 δσὸ αυοϑίϊομβ, βουγονοσ, (δὲ 

ἯΘ 5661} ποί (ὁ αν [86 Πη68η8 οὗ δηβνθγηρ δϑιϊβίβοι ουγ. Τα πιοδὶ 
Ῥτοπιϊδίης ροτοά ἀἰβοϊοβθα ΟΥ̓ ὨἰΒίΟΓΥ, Ββθθσηβ ἴο Ὀ6 {μδὶ δοίννθθῃ ἴΠ6 (π|0 
ὙΏδη 9υάδ9 Ὀαρᾶπ ἰο γοραὶγ {π6 ἀθβοϊδιϊοηβ στηδθ ὈΥῪ Απιίϊοοίιυβ Εὐρὶ- 

Ῥίδηθϑ, δηά {86 τεΐψη οὗ {πὶ ρονογι] δηὰ ρορυΐδῦ Κίηρ, ὕοἦη γγοαπι, 
{Ππ6 ΠΕΡΠΕῪ οὗ δυάα5. ΤΏ ἰογίγ-εΐης γϑαῦβ, ᾿ Ὀερυη τ [86 τοραὶγβ ὈΥ͂ 
Δυάαδ, ννου]ὰ [Ἀ}] δδοιυΐ (ἢ παι] 446 οἵ Ηγτοβδημδ᾽ τεΐμῃ ; δῃὰ 06 γ Ὠἷπι, ἴῃ 6 

δενγ8 τ ΓΘ δὴ ἰηἀδεροηάοηϊ πὰ τοβρθοϊθα παϊϊοη. Ἦδ ἴοο τγαβ Ὀοί λέσλ- 

»γίδεί δῃὰ ζίπσ, αὶ Ὑ) ΠΘῸ. Βυῖΐῖ, 88 Βα8 Ὀ6θὴ δ γαδὰγ βαἱὰ, (86 γὙϑῶγ 
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Β. Ο 116, (()6 πικι4 16 οὗὨ 818 τοῖστ), μΒῈ8 ποίἰηρ ῥδγίϊου αν ἴα ἰἰϑοϊΓ ἰσ 
ἀἰβεϊ συ ΐδὰ ἰἴ; δὰ {Πἷφ βοϑίωβ ἰ0 ήλϊίκς πὸ δρρἢοδιϊοη οὗὨ [6 βαύθη ἩδΟΙΠ 
ἰο {8 ροτιοά βοπιον αὶ ἀουδια}, οὐ ΠΟΥ 8οὸ. 85.}}} ρθγθδρϑ ἴὲ 15 ποὶ 
Θρϑαϊυ οἷ ἀθοίϑῖνα αραϊηδὺ 11, Ὀθοδῦθα {ΠΟ ΓΟ 18 ποι ΐηρ ἴῃ [Π6 ῥγοάϊοίίοπ, 
ἩΠε ἢ ΟὔὈἸμ68 8 ἰο σογεριδηοῦ {86 γοῖρη οἵ ἴἢ6 Αποϊπίοα οἠς βηὰ Ῥγίποῦ 

ἩΜῺ (86 ΝΟΙῪ ἰπϑὶ γεδῦ οὗ ἰῃ6 βονεὴ σϑαῖκθ. Ὅουϊά ἴδ ποὶ δ Βυβ» 
αὐδηί, [ἢ δυο ἃ ῥυΐποθ ΈΓΕ δἰ γον οὐ {π6 [πτοηθ ν Βεὴ (ΠΟῪ οπ Ὁ 

1ῚῚ Βανα ποὶ ρίνοη δαιϑίβεϊοη ἴο ἴῃ τοδάδν, 88 (ὁ (δ γοϑοϊυτίου οὗἉ (ὃ σ 
ἀμπουν ἐμ χυσδιίοη, (α!ἃ ἀου Ὀ116 88 1 μαννα ποῖ), 1 μᾶνὸ 8ὲ ἰϑδϑὶ βίον, 
Εἰπι ὙΠΥ 1 παν ποῖ ἀοπθ ἧς. 1 ἀο ποῖ ἀσδρϑὶγ, δοσ 4]}, οὗ ἃ βοϊυμοη, δ 

Βοι [αἰυ γα ραγίοά, ο {μ6 ραγί οὔ ϑοιθ οὔθ, Ἦ ἢ ἢδ5 δο[δὺ νϑηίδρο ρτουηπὰ 

δὴ. ψγ6 δον μανθ. Βϊ 1 οοηΐδββ το γβ6 ἢ σηΔ Ὁ ]6 ἴο ΔΠΕΊΤΟΣ 8}} [86 4υ68- 
ἴοπβ {πᾶὶ Δ Ὀ6 ΠεΓ6 ταὶβαά, ΤῊ ΐδ, βουαυθῦ, ΟἿ ρσονθβ τ Ἡδηί οἵ 
δἀεδαυδίο Κπονϊοάρα, ἀπὰ ποῖ {παὶ [Π6 βυδ)]οαὶ ἴ8 ΠΘ ΘΓ ᾿Πο ΧΡ Δ δἷ6. 

Βαὶ οἵ {π|8 τηδίί 6 Ρ βοιηθί ἰΉσ ποῦ Ψν1}} δ6 καὶϊᾷ ἴῃ 1Π6 ϑοαιεὶ. 
“πὰ εἰχίῳ απὰ ἔιρο τοεοῖς τιτ35. πτόπι, δλαῖ ἐξ δ6 τοδιυῖδ, ὙἘδ βυθ]θοῖ 

ἷβ ἐλ6 οἰίῳψ. Τα ἰάἀϊοπιαιῖα ϑλττη Κι ι [86 νοτῦ [Βδί (Ὁ]]οννβ, ἰ8 [Π6 ΒΆΠῚ6 88. 
8 5535) δ οὗ [6 ἤγβὶ οἰδυθο. ΤΠ ἐεγηιίνειδ α χιο οὗἉ [86 εἰχίγεῖνσ 
ἬΘΘΚΒ, (δίποα ἰξ 'ἰ8β ποῖ θροςο σα παπιθά), Β88 ὕθθη ϑυρροβϑθα ὉΥ 580π|6 
ἴὼ Ὀε {86 δααιθ ψ ΜῈ (μδὲ οὐ [Π6 βΒαυ θη γεατϑ οὗ 7ογοπιίαῃ. ὙΤΠ6 δηρεὶῖ 
0λ16 Ἰ)αηΐθὶ, (μαῖ, ἰηδίοϑα οἵὁἨ ΒΕΥ̓ΘΩΔΥ ὙΘΑΤΒ ΑΙΠΩΡΙΥ, 70 τσεεξς Ο ψεαγξ ἃτΘ 
ἀοίαγηιίπθά ὁπ. ον ἀδοϊἀδα (ΠΤ). 4.5 ποιμίης ἀδβηίια 8 Ἔχ ργ βΒΥ βαὰ 
αἴ 186 εἴπμϑ ψθι (μἰδ Ἰαβέ. ρεγίοά οὗ βϑυβῃι τσοοῖς σοπιπιθῃοεβ, ἰξ πισδὲ 

806 Π|ὶ ἴο Ὁ6, 83 80Π16 ἴανα πηδἰπίαἰποὰ, ἐπ6 βαίμα (πλθ δ8 ἐμαὶ νεῖ ν με 

[16 Βαυ θη γ ψραγδ οὗ Φοποεαῖδι θορδη. ὍΠ6 Αςα. οἵ (᾿π|6 ΒΕΓΕ (δἰ χίγ ἰ 9 

“6 ΕΚ 5) ἴθ [86 υϑυαὶ Ασα. οὗὨἨ εοἦδη οὐ ἀοισ ἴοπσ, 8 116. 2. 10 ἀοεδ ποῦ 
βἰσ οι! ἱπαρὶγ, ροτίιαρβ, (αὶ ἀυτίηρς 4} (μῖ8. ρεσίοά {π6 οἰ νταβ8 ἴῃ (ὃ 
τορυΐαῦ ργορθϑϑ οὗ Βυϊ]άϊηρ. [Ιἐ πιαὺ ὃ6 δβυβιοίοπί, {πὶ ἀυνίπρ τπ6 ρεγοᾶ 
πϑηηοα [86 Ὀυϊἀϊηρ᾽ ᾿ῃ ᾳυεϑιίοι ἰοοκ ρίασαθ. Ναίυγα! γ, πονθυογ, ᾿ὺ πηυϑῦ 

86 ὑπάοιβίοοά 86 ἀεδίπαιίπο ἃ ρῥτοιγβοίεα ββάβοῃ οὔ δυϊ]άϊηρ αρ. Βυὶ 

Μ6 δορίη ο τϑοίκοη πὰ Β. Ο. 606, (ἀοοογάϊηρ; ἴο ἴῃ αρδαπιρύοι αθ0 0)» 
ἴδοῦθ ταυβί δ6 ἃ οοηδίἀογαδὶα ρεγίοὰ (8θνθη γ6818) ἀυτὶπρ ψ οι (86 

ΟἰΕΥ νγαϑ 51}}} ἴῃ ἃ βίδίβ οὔ ϑῃξἶγθ ἀθϑοϊαϊίοη, νἱΖ.,) ἀόνγ ἴο {π τἴπιὸ οἵ ΟΥταρ,. 

Β. Ο ὅ86. Ετοια {μ6 ἔπι6 οἵ Ογγαβ, βονβανϑγ, ἀονπ ἴο. Απιϊοσδυβ Ἐρί" 

ΡθΘΏ6Β, ἰξ 88 ἴῃ ἃ ϑίϑίθ οὔ ρτϑάυδὶ δ ΒβουρῈ βοπιθείπυθβ ἰηοτταρίθα, αν 

γϑηοΒ. Ιξ νψαδ. δυΐ ἐπ ἐγομδίοιιϑ ἐΐηιεθ. Οδπ νγθ (πη, ἱπ᾿ νέον οἵ αἱ] εδ]6, 

δηὰ δἴδυ ἐπ ρυβοθάϊηρ ἀϊθαυδδβίοηβ, ρο ὑβοῖς ἰο Β. ΕΟ. 606 ον (μὸ δορί» 

πἰῃρ οὗὨἍ τῃ6 βϑοοπὰ ρεσίοα, ἰ. 6. [86 βἰχίγεῖννο σθεκα ἢ 

γύπι Ἀύτην τσίίὰ ὁτοαά ἐραοδε απεὶ παντοιῖν ἔϊπιϊί5. 1 ταῖκθ {{π858 πιροὶρ 
οοπίοδίθά ψομὰβ 88 [86 «4.0. αὐἀνοεγδίαὶ, ἀεεϊρπαιΐπρ ἴΠ6 τιβηπεγ ἴῃ πἰοδ 

εἶν ΟἰΕΥ τεῦ}. θ6 Βυΐιι ἐπ (6 ἀπιθβ οὗ ἱγουδῖ6. Ξύττη εοὐεᾷ ἀγσααϊᾷ, 1. 6. οἱ 
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«ρίὧδ ἐραοϑε, 1 ΧΧ, εἰς πλάτος. δινεσὶ ἰμ6 πογὰ οἶθῃ τωϑαῃδ, ὈδοδΌθ 
δίτεοοὶ ἰδ α τὲ ϑραοθ. Αἷἶδο ἐϊ ἀοϑχηδίθβ ἰδσῸ ΟρΘὨΐΠΩΒ ἰπ οἰκ168, ᾿ἰϊκθ 

οἷὖτ ἰσομηΐοαὶ πογὰ ρέαςδ, δῃὰ (16 1,ὔη ζόγμηι. Τὸ τόνογδα ἰμ6 σὲ οὗ 
ἴο ψογάβ, δῃὰ ἴο πιαίκς ϑ'γτ ([ῃ6 Νόοιι. ἰο [6 γογῦθ νου] 6 ἃ ἀδᾷτω»- 

ἀδιίοη οἵ ἰδ βϑηϑ8. δι ἀθδ, Ὑδγθ ἴῃ 6 ϑδοιίριυσοα ἀὧο νὰ δηά ἰϊνο 
Θχρταϑδίου δείία Δρρ)]Ἰθὰ ἰο δἰγεείϑ ἢ [ὲ δβοῖβ αὐἱῖ6 ργοῦφὈϊθ, ᾿ξ ποὶ δἱίο- 
κεῖθεν οεγίδίη, ἰμαὶ ΔἾΤΠῚ δηὰ γῈΣ ἈΓΘ Ορροβί[68, βῃ ἃ σζδ Κα 8 φοῃίΓαβέ ; 

γοῖ οὔθ ὙΠΟ 18 ΝΘΥῪ ἀοϑογρεῖνθ. ΤΠ ὅγοι βου (δαὶ ἑαγρε ϑρασδε δΥΘ 
Ἰεῆ υἱΐη (86 οἰἴγ, τ! ἢ ΔΓΘ ποῖ θ0}}} ὑροη. Τ θη, ου 186 οἱ οῦ μδηά, 
γτῃ ἀοβίρηλιοβ {μαἱ νμίοἢ 18. ἐϊπιξίοα, παττοισεά, εἰζρροα, παγτοισίῳ αδ- 
ποά. ϑο ἢ 6 Γ6 [86 Βουβ8δ ἴο ὃθ; δἱ Ἰϑδβί, 1 (8 }8. ἀοε8 ποὶ ροσίδίπ ἴὸ 
ἴνο ἔοσιι οἵ 86 πουδβθδ {πμϑηιδο να 8, (88 ΡγοῦδὈΪΥ ἰξ ἀο68 ποῖ), ἰὶ αἱ ᾿ϑββὶ 

δρρ ΐε8 ἰο 6 παῦτον δηὰ ἀββηοα ἸἸτηλτ8 νν» 1 ΐη ν Βίοἢ ἸΘῪ ἀγὸ θυ}. 18 ἃ 
εἰϊγ []] οἵ ἱπμα  Δηί8, 81ι8}} δρβοθδ δγὸ ἰε δηὰ διυρὶς ὀχ ραμβδίου 18 ρίνθ 
ἰο 186 τηδ88 οἵ Ὀυϊ]άϊηρε. Βυὶ ΠοΓο, θθοϑυβε οὗ 186 “ἐγουδίουκ πι68," 186 
τονεγε ἰδἶκοα ρίδοο. βοὴ (86 δηρθὶ τΐδῃθβ ἴοὸ (611 Ζεοδιδγδι (δὶ Φοσι» 
δι] απ) δ}8}} γοὶ ὃς οὐονῃοιοίπσ τὶ! ᾿ΒΔὈϊ δηί8, ̓ 6 88γ8: “ Βοοδυδο οἷ 
.ο δϑουπάϊης οἵ πιδὰ δπὰ θεδδβὶ, δ για θ τι 588}} Ὀ6 Ἰηβαϊ δ θὰ ΤΡ σι 
[ουῦ-τῦδη] υἱΐασεο. ΤΊ ορροβίϊε ἴο βῦς δὴ ἰάθα ἰδ ἱπξωρ᾽ δὰ Ὁγ γ1.}. 
Το ἱγδηϑίδια (815 πογὰ αἰϊΐο, τσαἰδτ-δἰμῖοο, οοπάμϊιί, οΥ οἶδ ἡμαάσπιεηί, ἀφ- 
οἰδίοη, τλαῖχθο πὸ ἰοἰθγϑῦϊς 56η86, ἀπά ἰπάεθα δυςσἣ ἃ νϑγϑίοῃ ἴδ ἰῃςδρωνὶο 

οἵ με ἰο]ορίοαὶ ἀοέθρηοθ. Τὸ γεπάδν γι ἐξ ἰς ἀδοϊεα (Ηᾶἂν., ἤηροι, 
ἯΙ !165.} ργεβϑηίϑ πο αἰ βου 68; ἢγϑι 1 τλδ 68 ἃ ἀϊν υἱδίου ἔγοιι {}μ6 ρεθοϑά- 
μιᾷ “οτγὰ, ψἰϊῃ νι μῖ ἢ [86 δοσοπῖβ σοηηθοὶ 1ἰ ;Σ δηἀ ΒΕΦΟΙΟΪΥ δον δ ἰάθα 

μου] ἀδιμβηα δ γῈΠΣΙ οὐ δ ΓΙΧΈΓΙ ᾿πϑίοδα οἵ γι. [κ ᾽ἴ6 ονϊδεπὶ, 
88 {6 τὙδοῖθ, ἰμδὲ ἐ6 ποτὰ ἰ8 οἤδ ρϑγὶ οὗ δὴ δηιμοιῖς οουρίεί, οἵ τ μϊοδ 

τὰ ἰδ 1μ6 οἱβασ. ΟΥ̓́ ἰγβαπβ]διίίοῃ : ἐξ ἐς ἀδοἀδά, Ἡ οἴἴπλδια }υθε}ν δα γ8: 
“Τὶ 18 ορφροὐθά ἰο 8]}} δουμὰ δάνδηοο οὗ Ἔχργεδδίοῃ οὐ ἀδβοσιρίίου." 12 
φογίδί ΠΙΥ 18 δὴ υμ]οοίκο -ἴονς ἀφοϊαγαιίοη, ἰὰ οδ86 νγα ἱπίδγρτοὶ 'ς ἰὼ {Π6 

οδῇῃοῦ ΠΟΥ ἰῃ αυοϑίίοῃ, ἷ. 6. Βυ οἷν 88 ἴο Ὀγοαῖ ἐμ (ἢγοδα οἵ ("6 ἀφβογὶριίοι, 

Α 8,8) ροοά, ον ἃ δίρηδὶ Ἂν], λα γα θ6 βροίκθη οὗ 88 ἀδογοφά; ὃυϊ 
Ὁ αὔἕγεη (͵8 οὗ ἃ τηθΓ6 δυ δοταϊηδίθ οἰγοιπιδίδηςθ ἰῃ 86 Ὀυϊάδηρ οὗ [μ6 
ΟἾγ, δηά ἰυἰδγγυρὶ {Π|6 ἀϊϑοουγδα ἰπ ογά εν ἰὸ δἰγια 1ΐ,. ΒΘΘΙΒΒ δὲ Ἰοϑδὶ οὶ 
ἴο Ὅ6 ΥΘΓΥῪ ΒΙΟΌΔΡ]ο. 

ὈΑΣΤΙ ΟἾΧΞ, ᾿ἰξ ἀπά ἐπ δίσαἰσιεες ο7 ἐδ ἐἕπιοδ, ἰλ οὐν ἘΜ ρ}18}) γεγβίου, 

ἐνεπ. ἴηι ἰγοιδίουις {ἴπ|οε. ΤΠα Ἰ ρῥτγοῆχ, ἰιονσονοσ, ποθ τοὶ ὃ τεοπαεσγοὰ 

ἰηιθηβῖνο ὮΥ ἰγβηβίαιίην ᾿ὲ ἐὐεπ. ὙΠῸ ἰάθα 18 ϑοιμθνν δὶ πιοτὸ ροπασὶα 
ἰδδη (8 ἰαδὶ νεγβϑίοῃ νου] τορκα ἰΐ, Ἰθαβιηυοἢ 88. 1{|6 ἰδίίοσ οἶδιδα 
ἤβρδη8, (δι (Π6 {ἰπλ68 'π ΖΈΠΟΓΑΙ οὗ [Π6 τεῦ] ἀϊπα νν}}} Ὀ6 {ἰπι68 οὗἨ δαγὰ- 

δὶρ δηἀ ευβογίηρ. Τιαὶ (ΠῸῪ ΜΈΓΘ 80, 18 ἔ}Ὺ δνϊάθηί ἔγσοπι {μ6 γεσογάβ 

οὗ Νεβααιδὶι δοὰ ΕΖγα, δηὰ ἔγοπι [8:6 Βἰβίογγ οὗ :6 Μδοοδθβαβ; ποΐ ἴο 
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ΔΡΘΔΚ οἵ Φοβορῆυδ, γ8ο ἀδρϑῃαϑ δἰπιοδὲ ἩΒΟΪΥ οὐ ἔμ 686 σϑοογάϑ. Τδαὶ 
8 ΟΥ̓ πιϑάθ ργο Γ685 δἰον γ, δηα ἢ ποὶ ἃ ἴδν ἰπιοστυρίίομδ, ἔγοαι [86 
Ρτοοϊαπιβίίοπ οἵ Ογγὰδ ἀπε] (6 γεΐσῃ οὐἨ Απιϊοοδαβ, ἰ8 βυ βῆ οἰ πΕΪγ ἀρρα- 
τοὶ ἔτοια [86 κιἰϑίοσυ οὗ ἴῃ εν ἀυγίηρ ἰδὲ Ἰηίογναὶ οἵ ἐἰπι86δ. Τῆο ἰδη- 
δυδδο οἵ ΡῬΓΟΡΒΘΟΥ ΓΆΓΘΙΥ ἀν 6 }}8 ου πλΐπυΐθ ραγίϊου δ γϑ οὐ μἰβίογγ. [ὲ ἴβ 
Θπουρ, ἴῃ (86 ργδϑθηὶ οβδβθ, [μαὶ Ὑ6 Ἵδῃ πη Κὸ ἃ βεῃογὶς δρρὶϊοδίϊοη οὗ ἱξ. 

(26) Αυὰά δἴτον εἰχὶν δηὰ ἔννο Ὑγθοῖβ, δὴ δηοίϊπιθὰ Οτθ δ)]} ὃ6 οαἰ οδ΄, ἀπά ἐδοτὸ 
8..81}} 06 ὩΟδ6 ἴωυγ ἰϊ [126 ΡΘΟΡΪε], δπὰ ἴδ 6 οἰ δηὰ 116 Βαποιῃδιγ 5}.4}} (6 ρθορὶο οἵ δ 
τίη τἰὰς νν}}} σοπια ἀδϑίγου ; ὑαῖ Πἷϑ ἐμὰ 584}} Ὀ6 τι δὴ Του ον μεἰ πίη βοοὰ, δοιὰ 
απο πα Θηά 5}8}} θ6 τῊᾶῦ, ἃ ἀδογθοὰ πηρδϑυγο οἵ ἀοδοϊδι οηβ. 

Ἴνο (μὶπρδ δγα τηϑδὰθ ὑθῪ ρ]δίη ὉΥ ἰμ6 ἢγδαί ρματγί οἵ {μῖ8 νδσϑο, υἱζ. 
βγεῖ, ἰμαὶ [860 μεσίοα οὗ βἰχίγοῖνσο γθθὶκβ δίδπὰβ ὉΥ ἐϊβο ἢ, ϑεραγαιθά, 'π ἐπα 
ΥἹΟΥ͂ οἵ ἰδ6 νυ, ἔσομαι ἴῃ 6 ργδοθάϊηρ ρεσίοά οὐ βαυθὴ νβθκβ. Οἰδοσ- 
πεὶθα ἱϊ που ]ὰ 06 ὑπανο ἀ80}]6 ἐμαὶ Βα βμου]ὰ οἰ μ8 Ὁ βὰγ: Αγῶεν δἰχέψ-τεΐησ 
εὐεοῖς, οὐ οἶδ: Αὐἴεν εδυδη ισοοῖς απὰ εἰχίψ-ἔισο ιοοεξε. ΤΗΐδ εἰγουτα- 
ϑίδῃθ 566,18 0 ἢ6 ἰο0 ἀξοίδίν ἴὸ 8] ]ΟΥ 118 ἴ0 δημαὶ ρα πιδία, 88 θη παν 
ἄοῃα, 86 ἤγβι ἀῃὰ βϑοοῃὰ ρεγίοαβ ἰῃϊο ὁῃ6, 88 ἴο ἰῃ6 ἐεγηείπες α φμο πᾶ 
αὐ φιειι. ϑϑοομάϊυ, ἰμ6 ἀδβίγιοίίοη οἵ [86 οἰ δηὰ ἰδϑιωρ]6 Ὀγ 1π6 ρβορὶο 
οἵ ἃ ῥγίηοθ ἐμαὶ πσου]ὰ οοπιθ, 1. 6. ἰηνδάθ [16 ΒΟΥ ἰδηὰ, βῆονγ ἐμαὶ {δ 
ἰδϑι6 οἵ “ἰγουθ]ουβ {1π|68᾽ 18 ἱπίο {π0868 ᾺΓ ΠΙΟΓΘ ἱγουδίουδ, αηὰ τ ἰοἢ ἀσα 
1.6 οοῃϑυιμτηδίίοη οἵ 4}} ἐμαὶ 15 ἰῃγοδίθηθα δραϊπβὶ (86 ὅενθ. [ἢ 8: 28 
6 ἰανθ ἴμὸ ᾿ἴκο σϑργοϑθιϊδιίοη ; (1) 1 18 τγλΉΤΙΝ 2, ἐπὶ ἐλσ ἰαξίεν' Ῥαγχί οὗ 
ἐδ6 ἴσου ψομιϊπίοῃ, (5 ἴπ6 Ἰαίϊου ραγὶ οὗ 186 βἰχίγ- νο ψγ66Κ8), δηὰ 
ὈΛΣΟΘΓΙ ὈΏΓΙ2, τοΐδηι ἰγαΘρΥΘ680 5 ἤανε οὐηι6 ἰο {λ6 γι, ἱ. 6. 8116 ἃ ὑρ 186 
ἸΔΘΆΒΌΓΟ οἵ τμοὶς βίπβ, μαὺ (6 ἀθϑίσουον δηὰ σούθηο ΘΟΠΊ68 ἴῃ. (2) 
ἼΠοτγα, 88 μογὸ, 6 ἀδϑίτογοῦ, νβθη 86 [88 Βηϊδαοὰ ΗΒ ποῦ οὗ ἄδϑβοϊα- 
ὥοη ἰπ [86 ΒΟΙΥ ἰαηά, Θομη68 ἴο 8 ἔδαγία] δπὰ διάάθη επὰ. 1η 8: 25, ιμΐβ 
ἦθ Ἔχρυθβϑθὰ ὈῪ ἼΒ" ἼΔ ὈΣΝ3, Βα ὈὉῪ ὨῶῶΣ. Ὑ1μ6 οοηίγαδι θοίνθθα 
μιἷ8 δὰ 1Π6 6πά οἵ [6 βενθῃ ὑγθεῖκβ, σὴ ΠΑΡ Ϊγ 181} ἰο δι γῖκα {π6 πηὰ οὗ 
8. ἐπ ρα γι] ἰπιοσργοίθσ. ὙΠπ6 βανθὴ ᾿θοῖδ ϑῃὰ ἴῃ δὴ αποΐπίεα ον ψ8Ο 
δ Αἰδὸ ἃ δγίποῦ, 1. 6. ἃ Ἰερ!εἰπιαῖθ αἷσι ρῥγίεβὶ διὰ Κίηρ, απἰεἶπρ, 'π Ηἰπιβ6 1 
ἃ ἀουῦ]ο οἰἶδοο, ἀπά γεἰρπίπρ ονὸῦ ἃ οἰ γθῦυδ]ς ον γεραϊγεα ὉΥ {6 οοτὰ- 
ταδηὰ οἵ μϑάνθη, ἃπὰ ταβάθ ργοδβρογουβ ; {6 βἰχιγεῖννο ψϑθῖβ θη ἴῃ ἴδ 
ἀοϑιγμοίίοη οἵ ἃ ΟἿ Δηα βαποίυδτγ, νΐοῖι δὰ ὕθαπ δαΐ δοβη!}γ θυ}, ἀπὰ 
ἱπ δεΆβ0ῃ8 ΟὗὨ ργθεβυγθ πὰ Ὁ πα γ. ΑΑ Βα ύθῃ γὙθᾶΓ8 οὗ πυϑϑιΐπρ; απὰ ροτ- 
δϑουϊίοη 18 τμοῖν ηοάϊαϊο δεα 6]. Ὑ Ποόνεῦ Ἰοοκβ οἡ ἴδ6 Τοργοβοηίδ- 
υοη ἴῃ {μὲ ᾿ἰρμί, πχυδὲ οὗὨ ΠΕΟΟΒΘ ΠΥ σοποδάθ, ἐμαὶ 1η6 ραγίοαβ οἵ ββαυθὴ δηὰ 
δἰχίγ-ῖνο 8ΓΘ δαῖ ἰῃ στϑαὶ οοηίγαϑί ἰ0 δϑοὶι οἱ βϑσ, ἃ8Β 888 ὕδθῃ ἱπιϊπιαῖθά, 
δά ατὸ ὈΥ ὯΟ πιδϑῃϑ ἴο 6 Δηπηδὶραπιαίθα, οΥ δἰ πον οὗἩ ἴἤθιὰ υἱγίυ}} γ Σ- 

τοονϑὰ ουἱϊ οὗ εἰρῃί. Βοῖϊι ροτὶοάβ δγὸ δαῦ δ } } Ὁ ΓΘΑΪ, δὶ Ἰθαδὺ (6 Δ ΓΘ 80 

ΡΣ 
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ἴῃ 86 νἱοενν οὔ (6 ΨΥ Γ; δηὰ γγὰ σδῃποῖ ΡΓΟΡΟΣΙ͂Υ ἀΐβροδο οὔ οἰΐπον τι τ- 
οὔἱ τηβκίηρ ᾿ἰ βἰρηϊ βοδηῖ. 

τ ΤΟΣῚ, απ ἀποϊπίοα οπ6 δλαϊΐ δε εἰ ο. Νοῖ ΤΗῈ Μεεείαΐ ΟΥ ΤῊΞ 
αποϊπίεα οπε, ἴον (ἴθ τα 18 ὨῸ αυίϊοἶα μ6 Γθ, 88 6 γα πλιδὲ Ὀ6 ἰἶ δυο ὍΟΓΟ 

(6 τηδδηΐηρ. Α8 ψὰ ἤδυϑ 866ῃ, ΓΙ τγ88 Ποῖ ἃ ̓ ΥΌΡΘΥ' ὭΒΤΩΘ ἴῃ δποίοπηί 
τη6 5 ; δηἀ 48 8η αρρεϊαίέυε, ἰὶ Βῃου)]ὰ οὗ οοῦτεα ἴβακο 186 δγιὶοῖθ. Βυὶΐὶ 
{5 Ὀδίης οπλ 6, γγ6 ΔΓα δατηοηβῃθα ἴο Ἰοοκ 'π δποίμον αἀϊγοοϊΐοῃ [ῸΣ 

186 τηϑδηϊης οὗ (ἢ6 νογὰ τσ. γίοδὲ οὐ ἔἴπο τὸ ἴδνα βθϑ (πεῖ ἰξ 
ΤΆΔΥ τηθϑῇ, (666 οἢ Υ΄. 2ὅ, 1.2) ΓΙῸ ), Ὀδοδῦδ6 ὈΟῚ οὗ {Π686, ἤθη αὐ 

δρροϊη(οα, να αποΐπέθα πιὶιἢ οἱ] ἰη τ᾽ 6 πδπια οδίδο Τοσὰ. 44π αποϊπίεα 
οπδ, ἱμαγείογο, ἰ8 [6 δρροὶ]διίοη οὗ 4}] στῆο δα ἱδ8 σοηβοογαιθά ἰο δἷσὰ 

οἴἶδοοθ. Νοσ Ἵδη ἴΠ6 ἰοστὰ 6 Δρρ]Π6ἀ ἴ0 ΒΩΥ πο γα Κίῃπρ᾽ 8ο] 6] Υ Ὀδοδῦβο ἢ 
ἷ8 Κίηρ ; δηά βΒρθοίδ!}υ 18 ᾽ν ᾿ἱπαρρ] ]οαὉ]6 ἰο δγ λδαίλεπ Κίῃρ, υ}]688 ἴῃ- 
ἀοεά, κα Ογτιβ, δυο δὴ ομθ ὃ6 σἤοβθη οἢ (6 ραγί οὗ βϑάυθὴ [ὉΓ Βρ6- 
εἷδς δηὰ ἱπιροσίδηϊ ρυγροβοβ. Βυΐ 88 (88 δοσιρίαΓεβ ΔΡΡΙΪΥ ἰΐ ἴο δὴ δῃοϊηἰθαᾶ 
»τίεεί οὐ ἔπ ὑπάθγ (π6 εν 88} αἰ Βροηβϑί!οη, 80 176 ΤΏΔῪ ἤδγΘ ἈΡΡΙΥ ἰϊΐ ἴο 

οἴΒογ, 7.8ὲ 85 (ῃ6 οοηίοχί ἀθιημβηάβ. [{ 18 ποῖ [ἢ 6 88Π16 ῬΘΥΒΟΏΑΡῈ 88 86 

229 ΤΠ οὗ ν. 26, ον 1 ἰΐ σσαγα, [86 δγίίο]6 νου]ὰ δ6 ἀδιηδπάθά. ΒΒ 6- 

δἰ 65 {1:6 ομηϊβδίοη οἵ (8, 10 18. αυἱία οὐἱἀθηὶ (Πδὲ (Π6 οοπάϊίοη δηα οἷτ- 

φαπηδίβηοο8 οὗἩ [Π6 {Ὁ ,2 ΔΓΘ ΨΘΓΡῪ ἀν ογβα; {88 Ἴλ) ΤΠ ΔΡΡΑΓΘΏΓ(ΙΥ ταῖρτιδ 

ἴῃ ργοβρου Υ, 8116 (ἢ ΤΡ οὗὨἨἁ ουν ἰοχὶ 18 ἴο Ὀ6 ουἱϊ ΟΥ̓ δηἀ ἀδΒίΓΟΥ οἄ. 

Νοῖ ταὶ [86 πογὰ τ 9 ΔἸ ΔΥ8 δηἀ ΠπΟΟΟΒΒΑΥΙΪΥ ἀσβὶρηδίεβ ἃ υἱοίεπέ ἀεαίἧ, 
οΥΓ ἴμ6 ἀξαζ ΟΥ̓ α οτὶπιϊπαί, ἃ8 βοῖιε δΐθσα; [ὉΓ βοπιοί'πι|Ὲὲ8 (6 σψοτγὰ 
ἸΏΘΔΏΒ ἴ0 Χἱΐ οὐ ἰαοΐ ; 6. ᾳ. Φοβῇ. 9: 23, 39 ΤΡ. δὲ, α δεγυαπί δλαϊ 
πεέϑεν 7ζαϊΐ οὐ δὲ ἰαοξίπσ. Βαυὶ ἴπ [Π6 ρβββασθ Ὀδίοσθ υ8 1 βϑϑῖῃβ σῃοβὶ 
ῬΓΟθΆΌΙ]6, παῖ [6 υϑυ8] Β6η86 οὗἩ [6 πογὰ 18 γείδποὰ. ὙὯἪ6 888}] 566, ἴῃ 
{86 Ηιβιοτγίοαὶ ἢ υϑἰγαιίοη, ἐμαὶ βαοὶι ἰδ [πῃ 6 οαβθ. ΤΒ6 ΠΥ Ὸ 1 τηυδὶ [πο Γο- 

ἴογο τεζαγὰ 88 ἰῃ6 1ωογὰδβ αποΐμέεα ὨΙρὮ-ὑσὶθβϑί, Οη88 11]., οοηβρίουουθ 
ἴον 15 ρἰεῖγ δηὰ ἰδ βιθδάϊβϑίῃθβϑϑ, ὙΠῸ νγα8 ἀἰβρίδοοὰ ἵγοπι οὔἶοθ ὈὉῪῚ Αη- 
εἰοςδαβ, δηὰ ᾿ΐβ μοδι μθηΐβ Ὀγοῖμαγ ραΐ ἰπ ροβδαββίοη οὐ μἷβ ρίβοβ.' ϑόϑῃ 

δἴιον Οηΐδ8 γγαὰ8 οὐ]ροὰ ἰο 866 ἴο Παρῆπδθ, πόᾶγ Απιοοῖ, ἴῸΓ ἃ τοῆιρθ 
ἔγτοπι ἴπ6 τι] σα οὗ δἷ8 9618 ἢ ΘΠ μἶ68 ; [Ώθηοα Β6 Ἧ8Δ8 ἀγανῃ ὈΥ [ἈΪ86 
ῬΙΓΟΠπ 565, δηᾶ τηυγάογοα ὈΥ [Π6 βΌΨΟΙΠΟΣ οὔ Απιΐοοϊ, νἱοορογοηῖ οὐὗὨ Αη- 
οοδυθ. Ηἰ8 βοῃ, ἱπϑίϑϑδὰ οἵ βυσοθοάϊηρ ἷβ ἰδίμον Οπΐδβ, 88 ΟὈϊ θά ἴο 
ἤγ ἰο ἰογεῖρτι ἰδηάβ, δῃὰ ἤπα!γ Ὀυ}}} ᾧρ Ἰ,δοπίορο β ἰῃ Εργρι. Βαϊ 
ἀατίηρ (Π6 τοϑὶ οὗ Απιοοϊι8᾽ ταῖρβη, πο αν [ἢ] Εἰ ἢ ρυὶοϑὲ δὰ ροββεββίσῃ 
οὔ {π6 δρργορτίδίθ οἰἥῆοθ.1 Τὴ ρϑορὶθ πόσο ἰοσοθα ἴἰοὸ δοοθρὶ οὗ μϑδίῃθῃ- 
8) ὅονγϑ 85 ἱμοὶγ Εἰρῇ ῥγὶθβίϑ; 80 1μδὲ τυ δὶ 8 βαϊά ἰῃ 1Π6 Β6486], Δ ΠΠΟυΡᾺ 

ἀδγκ δὲ ἢγϑι, ἀπὰ ποὶ α΄ 1116 θυ θαγγαβϑοά τὴ (86 ρἤοθδθεβ ρυΐ ὕροη ἵὲ 
δοιὰ ἰῃ δηοϊδηϊ δηά ἰῃ τηοάδγῃ {ἰπη68, Ὀθοοιμθϑ ἰη 6115 10]60 τ μθη τ ΠΥ 

ἱπιδγργοίθα. 

2ὅ 
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δ ΤΣ}, ον Εηρ. νοσβϑίοῃ σθηάθγβ διέ ποί 707 ἀΐμιϑοῖ, ον ϑηγ δα ἀ- 
ἱῃρ οα ἴδε δϑβυπιρίίοη, [μαὶ {πΠ6 ίεδδέαλ ΘΟ πη68Ὼ}8 ο᾽εδιις ΟΥγίεέ, δηὰ 89 
δχργοδβδίων ἰἢ6 ἰάδα (μα 6 ἀϊεδα ἰὸν {Π6 δβίπβ οἵ 1 ρϑορὶς, δῃᾷ ποὶ ὕροῦ 
8ιῖ8 ον δοοουηί, ;. 6. Ὠοΐ δδοδῦδα οἵ δηγί πίη τ ἢἰοἢ ἣα δα ἀοῆθ. δ διὸ 
ψετίηρα, Ηδνοτηίοκ, Ἐοβθηπλῦ ]ϊοσ. Βυΐῖ (86 ΗϑΌῦ. Ἰάϊοτῃ ον 8 (ἰδ ἱπ- 
ἱετργοίαϊίοη. Ὕεγα (ἢ 6 ἰάβα οοηνογθα ὉΥ {Π8 ραββαβρθ (πδὲ ΜΙ οἢ ΟἿΓ 
ψϑγδίου αν εβ, Ὁ τουδὶ τη (μ08: 1 δὲ). ὙΠ6 πογὰ ἸῺΣ 18. Ὶ ΠΟ [6ΆΠῸ 

ἃ Βἰτρὶα ρδγιϊοἶθ, Ἔχ ργοδϑίης τ οσοὶν ποσαίΐοη ἴκὸ ρ, Ὀσ᾽ 8 νοῦ τοσδῃ» 
ἴῃς 8 ποί. Τήκο αἷ] νϑγὺβ 1 ἀθπιδηὰβ 8 διειξιϑοί, ἀχργεββϑεὰ οὐ ἱπιρ ϊεὰ, 
ὝΒδη Ὄχρτγοβϑϑα, ἰζ ἰακο {π6 80 0766ὶ, "ἢ ἃ ργοηοιῆ, 88 ἃ δβυχ, δηὰ δάδρίδ 
ἰϊ6 ἔογτῃ δοοογαϊηρν ; ἰξ οἵποσ ορὰδ ἅτ δ )οοῖδ, (ΠΟῪ ἄτα ραὶ ἰῃ (86 
ὅϑη. δῇδσ (86 πεσαξίσε υεγὸ, « ἰοῖ ΤΠ ΘῺ ΘΒΒΌΓΩ 68, 88 ἴῃ οὔν (οχῖ, [Π|6 05» 

δίγιισὶ ἴοττηα. Ἰὴὰ ἰἤδἢ τηυϑὶ ἤδνα ἃ βυθ]οοῖ. 115 ὙΘΓῪ ἴογω (οοποί.) 
ἀρδίηθά ἰο βῆον [δὶ οὔθ ἰ8 πῃ ρ] 1.4. ὙΥμδὶ (ἤθη ἱ 1 ὙΒΘΏΟΘ 818 
6 ἴ0 ΒΏΡΡΙΥ 1 Ετοῦι [86 οοπίοχὶ, 4}} πηυδὲ οοηοθᾶθ. 1 {μὲ8 6 δέ" 
ταϊτιο, τ[π6η ἰμο86 ἱπίγργοίδιίομβ, τ δ οἢ ἴ8 6 70 ἴῃ [Π6 ΒΆΠπ16 δϑῆξο ἃ8 ἴΐ 

ἐξ ψοτο ΝὸὉ, οὗ σουγτδο 11} ποὶ αὐϊάδ (6 681. 80 Οὔ. Β. Μιίιοδδεὶ δ: 4πά 

ποί ἰο ὅθ εὐ δὲ κὲς ἰοέ; ὅϑερῖ. ἰὴ Οοά. Οἰιΐ8., καὶ οὐκ ἔσται. Βυὶ (δε ἱΒ 
Ηεῦτενν ννου]Ἱὰ δ6 ")) δὲ. ΟἸΒΕΓΒ ἀρδίῃ ἰγαπβίδίθ ἰμυ8: ἀπά ποίλέπρ οὐ! 
δείοπρ ἰο ἀΐπι. Βυὶ 15: ἀο68 ποῖ τηϑδῃ ποίλέπο, Ὀὰϊ ἰ᾽ πηθδπδ ἐς ποί, ἱ. θ. 

ϑοιθι ἰηρ οἰι πο Ἔχργοββεὰ οὐ ἱπρ]]εὰ ἐξ πο. Οἰποῖθ δραίη ἰμὺθ: ἀπά 

πὸ ὁπὲ τεηχαϊηοα ἰο ἠξηι, (δεῖς, ΗΖ); νοῦ .8 ἰο πηθοὶ (ἢ βϑιὴθ 

αἰ δηου!γ, ἴον 70} 8. ποῖ πὸ οπδ, θυὶ βί πρὶν ἐς ποί. Βοβοὶ (διυά. υμὸ 

Ἐζτῖι. 1884) γίνει {86 ρέγαβθ (μἷ8 τη: Ἅ4πά πο 056 τας ργεϑεπέ 707 ἀΐα. 
1π 1τΐ8 ΨΨΑΥ δ6 Ἀρρ᾽ϊ68 ἰδ ἴἰο ἀοβίβπαϊθ (μ6 ἀθαῖῃ οὔ ϑεϊθυουβ 1ΙΥ̓. ΡΙΗΪο- 

Ῥϑίογ, αἱ ἃ {ἴπλὸ ἤθη πϑίϊπαν ἢἷ8 δοὸὴ Βοιμοθίσίαβ, ποῦ ἢΐβ Ὀγοίμον ἀπ 
οαδ 8, Μ͵1ῈᾺΜ8 ΠΑΡ ἷπλ. Βυΐ 11 ἀ068 ῃοὶ τηθϑῃ ἐδ ποί ργεείΐ, Ὀυϊ ἐξ ποί. 
Βεδίἀε8, ἐς ἀϊά, ἰε ἀοθβ ποὶ [Ό]ονν {παὶ (6 οπδ ποί ργεθοτιέ ἰδ ᾿ἰπαϊιεὰ ἰ9 

805 ΟΥ Ὀτοίμοτ, Ὀυϊ ὁπ Ἔχίθη 8 ἰο ΔΩΥ οἵγ δἰ ἐμαὶ Ὀθιοῦςς ἰπ ΔΩΥ ΜᾺ (0 
{9 υϑὉ. Βεγοπὰ 41} {818, 8 σιεγο ἀδαίλεη Κίηρ, ᾿Κ6 ϑε)δυουβ, που 

ποῖ 86 68116ἀ ὉΥ βυςἢ ἃ πϑπι6 85.  ϊεεεέαλ. ---- Μοτο ἱτωργοόθαῦὶο 8}}} ἰ5 (06 
ἴατῃ ρίνοη Ὦγ ἴμ6 Ὑυϊγαίε, Ψαἤη, ἀπὰ ὅ5080}}: δῖοπ δὶ δγμς ρορωΐωε, 80 
φωΐ εμπὶ ποσαίατις εεἰ. Βυϊ ν᾿ ΠΘΠΟΒ ΘΟΙη68 ρϑορίδ ἰῃ (μἷθ οαθο ἢ Απὼ τ 
Μ6 ταϊσηϊ ΒΌΡΡΙΥ ἴδ, 1} σβπηοὶ ν}6}} τθθϑη, (μὲ [86 ενίβ πρίϊοδ 
«ἠοιμὰ δὲ σμΐ ΟΡ} ἷὰ τλθγεὶγ ἀδπίθβ ἐμεὶν οχἰβίθωοο. ---- Ηδηρειευθετῷ 
Μ}0Ὸ 868 ἤΠ6Υ Μ]υδίταιδὰ γῈκ (ΟἸτίβιοὶ. 11. 6. 474---478), αῃὰ δβονη (80 
ΠΘΟΘΒΘΙΥ οἵ δὴ ἐπιρέϊοα βυ γεοῖ, μα8 τοὶ βυοοοο θὰ Θαιδ!}ν πεϑὶϊ ἴῃ προ κίμβ 
ουὔἱ {π8ὲ δι) ες. Ηδθ δδγϑ, [86 ἀδηΐαὶ ἱπ Ἰνὰ τουδὶ σε ον ἰο ταδὶ νεϊουροὰ 
ἴο [86 πη ; ἀηὰ (8 Βα τὨΐηϊκα Δρρτγοργίαιε!υ ἰο Ῥ6 Τεγυφοδαῇ, ἵ. 6. ὦ» 
ταϊπίοη. ΟΥ̓ οουσβα μι σοβαγὰβ (ἢ6 γι Ὁ ματα δ [88 ἑαδοτίηρ ϑ6ν θα 
Βυΐ ΒΟΥ 88 δΒὲ8 ἀογείπίοη Ἰοδὶ, ὈΥ δί8 θείης ουἱ οὔ) ΤΖ7ενηρογαὶ ἀΟΘΠΙ’ 
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ὁοα Β6 ΠΕΥΘΡ βουρὶὶ ΟΥ οἰαἰπιοα ; θ0ὺὲ δρέγίέμαϊ ἣθ σεφιγϑα ὉΥ͂ [6 γ ΥῪ 
δοὶ οὗ ὁπάυτγίην ΓΕΔ ΪΥ 8 βυδεντίηρε, ΡΒ]]. 2: 8, 9. 

Ῥκιαβίηρ ὉΥ, ἰπθη, 41} {π680 ναγίουβ πιο ῃοάβ οἵ ἰηϊθγργοίβίίοη, ἰοῦ ἃ 
δι}}} γι ον ὕὑγθ ἴΠ6 αυοσδιίοη: ΥΥ μὲ 18 ἴο Ὀ6 δι ρὈ ἃ 88 8 βυῦ]δοῖ ἴον [Π6 
γνεσῦ, ἔγοαι ἰμὸ οοηίοχο δ [ ΚΟΥ οὗ πο ΟΥΠΟΡ Βῆθνοῦ ἴδδὶ σδῃ Ὀ6 πιδὰθ 

το ἰμΐα., οἢ 8 στγουπά βιγίςε! Υ στϑιαπηαιίςδὶ, δαὶ {μαι ΤΡ τηυβὲ θ6 τοραγάθὰ 
80 (86 ργορεσ πογὰά. ΑἸιορείμεν οὗ ἃ ἴθποῦ Κα ἰοὸ [6 ρδβδαρὲ Ὀδίογα ὑ, 

ὁ Εχ. 22: 2, ἸΏΞ5ΣΣ ὝΦΌΘΙ 15 ΤῸΣ Ὀδ ὈΣτδι Οὐ ὥ, ἷ. ὁ. λό λαϊ διγεῖν γερίασα 

ὡ; ὁ; ἦἠκ λαε ποί, ἰλοπ λὲ δλαϊ δὲ δοἰά οἡ, ἀξοοιιπὲ ὁ λὲδ (λέ. Ἠδτε Ἐῶ, 
οΣ 115 Κἰπάγοα πουη ὩλΣῶ, ἰ8 ῥἰδί ΠΥ ἰο δ6 Βυρρ θά δον Ἰ. ΤΠ βδμθ 
80 ἴο τυ Ὁ, ἴῃ [86 6486 ὈΘίογα 08. [{ 18 ἰὐγοθὰ ὕροῇ 08 ΟΥ̓ (06 σΓΑΙΆΡΙΑΡ 
οἵ ι"6 ἰαησυδμθ. Βυὶ 1 τἰΐθ Ὁ6 δἀπιϊ 64, (απ 1 860 πο ὙΔΥ ἰο ἀνοϊά ᾿1), 
ἴθοη οἵ οουγϑα Μὲ πιυδὲ σῖνα ἰὸ ἣ» ἃ αἰ θγθηὶ τρθϑηΐηρ ἴγοπι (πὶ οοτῃ- 

ΤΆΟΩΪΥ ρίνθη, δπὰ ταίογ ἶὶ ἰο [Π6 ὉΣ οἵ ν. 24. ἘΕῸΓ ἰο Β8γ {{πἰ δὴ αποϊπέοά 
ον 8.8}} ὃδὸ ουἱΐ οἱ, δῃὰ {Ππδη (0 δαῪ ἰδπαὶ ἐλονε ἐξ πὸ αποϊηίθα ὁΜμ6 ἰο ἠὲηι 

δῇεσ βιιο δὴ δνθηΐ, ννουϊὰ 06 υππηδδηΐηρ 1 ποὶ ἔγνοίουβ. Τὸ 58, (δαὶ 
ὙΒ6η Οηΐ85 ἴΠ6 δηποϊηϊθα Πρ ργὶθϑί 80.411} Ὀ6 ουἱϊ ΟἹ ποτ ΜΝ 6. πὸ 

δοι ποῦ! Ζο δπὰ ργοροῦ τυ (0 {Π|6 ρεορίθ οἵ [Π6 ον}, 16 ργεβρῃαπὶ σὴ 
ΣΟ σ, 8Πἃ ΔΟΟΟΓΩῺΒ ὙΠ ἰϑίοΥ 8] ἴαοῖ. 1 ΔΏΥ οπ6 ἴδκοδ Ὄχοερίίοῃ 
ἴο 1.6 ἀϊδίαπεοβ οὗ {Π6 δηἰθοοάδηϊ ἔγομι ἵν, ἰἃ νου ἃ ὍΘ ΘΆΞΥ ἴο ροίηϊ δῖπὶ 

ἴο οἰ παν δηα ϑνθῆ ΒίγοΠ 6. 68.868 οὗ βυςἢ ἃ παίατα ; 6. ρ. 188. 8: 21, ΕἸΣ; 

δικὶ 1Π6 ββῖη8 ἴῃ δ. 68: }1, 1ὅ. 80 Ἴπ50 ἢη ῬΒ. 87:1, δηά ποὶ ἃ ὃν 
οἰἶΐον 68968 οἵ ἃ [ἴκ6 ἤδίυγθ. 1 οοησοάδ ἴπαὶ νγγὰ Δγ6 Ὠοΐ (ὁ ΤΕΙῈΣ ἃ ΡΓῸὸ- 
δοῦυῃ ΡΘΥῪ ἔδυ οἰ ΟΡ ὈΘΟΚΎΤΑΓὰΒ οὐ ἴον αγ8, χοορὶ ἢ ΘΏ ὨΘΟΘΕΘΙΥ 68]8. 
Βαὶ ᾿αγὸ βθθ}8 0 δ ϑυσΐ Δ΄ ΠΘΟΘΘΒΙΥ ; ΤΣ πὸ οοπαίβίθπὶ ρταπιπηδίϊοαὶ 

ϑ6ῆθ6 68 ὃ6 Ττη866 οὔϊ ἰῃ ΔΠΥ ΟΙΠΟΓ ΆΥ, δηὰ (8 Π)8Κ68 ὁπ6 αὐ ἀρρο- 

δἰια δπὰ ἴδοϊ 8. ϑίουάεὶ (Ῥἢηρϑι-ργοργδηηπι. 1888, 8. 86 8564.) γγ88 ἰδ 
βνεῖ, 80 Ἀγ δ 1 Κπον, νῆο δἀνβηςθά [μ6 ροβιίοη [παι 9 γϑίδυβ ἴο 29 ἴῃ 
γν.234. Ἡοβίδδη (Ἰὴ δἷ8 7216 70 «αΐγε, 8. 72) ργοπουηςοβ δρδὶπδὶ ἰΐ, Ὀυϊ 
δῆσον 4}} δ6 νἱγίυ δ] δαορίβ ἰΐ, ἴῃ ἷϑ ἰαῖοσ σοῦ, ὙΥ οἰββασ. υπὰ ΕΓ]. 8. 

803. Νοιβίηρ οϑῃ ὃ6 ῥ͵δίποι, ἰμδη {παὶ ἴπ6 ἀἰ Που} 1168 οὗ [ἢ 6 ρββϑβαρθ 

ΔΙῸ ΤΘΔΙΪΥ αἰπιϊηἰδῃ 6 ὈΥ (πΐ8 Ἰηἰεγρτγοίδιίοη. 1 τηυδὶ δάά, 'π ογάδθσ ἴο 
Ρεθνθηὶ πιϊβαηἀογβίβδηαϊηρ, (δαὶ 1 τοραγά Γι Ὁ 88 τῆογὸ ἱπάϊοδιῖνα οὗἉ [86 

δίψῃ ρυοϑι οὔέοϊαϊ ἀἐσηϊΐῳ δῃὰ οἰγοῖε οΥ ἀμέψ, [πῃ τη ΓΕ ΪΥ οὗἁ 8 Ῥβοῦ. 

ὝΠαη Πο ἴθ εμέ ΟἹ (6 ρϑορὶθ [αἱ] οὐ πανΐπρ οὔθ Ἰδνν} }γ ἴοὸ 411 ἶθ᾽ 
Ρίαοο. Βυΐ τ1Πδὲ (Π6 ραββασθ Ἵδῃηοὶ Μ6Ὶ} ἈΡΡΙΥ ἴο Ψοβὺβ {6 Μαββίδῇ, 
Β66Π}8 ρΪδίη ἔγοπι {86 ἔδβοῖ, ἰμαὺ Π8 ἀθδῖ ἢ ἐπίγοάμοοα Ὠϊπὰ ἴὸ δὴ δἰθγηδὶ 
δέρῃ ρεϊδϑιοοὰ, ἱπδι δά οἵ ουκηρ πἴτ ΟΠ τσ βυςοῖ δη οἢῆοσα. 
Ακὰ ἰλε οἵίψ ἀπά ἐδδ ξαποίματν ιοὐῖ ἐλ6 ρμεορίε οὗ ἰδλε ργίποες τσὴο ἐ8 ἰο 

εὐπι6 ἀεείτον. ---- ΤΥΤΥΛ ἀ068 ποΐ ΠΕΟΘΒΒΑΓΙΥ πηθϑῃ ἃ ἑοίαὶ αἰεδίγιοίδοπ, Ὀὰϊ 
δυοἢ 8 ἸΓΑΘΙΪΠΟ 88 ΠΊΆΓΒ (6 ΟὈ͵]θοὶ ΘΟποογηθα, δὰ τεηάθγβ ᾿ΐ ΘΟΙΠΡΕΓΆ- 
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εἰν νυ υ861688 ΟΥ νοσ  ἢ16886. ὙὉὙΠὲ ἀγίϊοϊθ Ὀοίοσο οὐΐῳ ἀπ δαπείματγῳ, ροϊηί 
ἴο ἴΠ686 ψοσὰβ ἴῃ ν. 24. "1529 ὮΣ ΟἿΣ 8 [Π6 δγίίο]α Ὀοίοσθ [6 βϑοοπὰ 

πουπ, Ὀδοδυδα (8 “529 ἰ8 ἀΙδεγοηΐ ἴγοπι (δαὶ ἰπ ν. 26, απὰ [ἢ6 δηίοἷο 

Ψ ΟΣ] ἃ ρῖνα ἃ ῬΤΟΠΩ δ6Ώ86 ; Οὗ δὶ ᾿οδϑὶ [6 ἰηβουιίοη οὗἉ 1 ννουϊὰ τρλκα ἱΐ 
ἀυὐίοιβ ἴο [Π6 ΤΟΔάδσ, ἱπδβι ἢ 88 1 σου ὨδιΌΓΑΙΪΥ τοίδυ ἢΐτ ἴο 86 
ΩΣ ἴῃ ν. 286. Ὑἢδ 1129) ΠΘΓΘ 18 ΤΏΘΓΟΙΥ ἃ ἰΙ6 Δι! |6 ἢ Ὀγῖποα δοιΐπρ, ἴῃ ἃ οἷν] 
σΔΡΘΟΙγ, ἴῃ ἀἰϑεϊποίίοη ἔγοτα ἃ Γῆ Ὁ [0 ΘΙ ρΒ ἴ0 1:6 ρέορ]ε οὗ σοί. --- 
ἌΣ ΠῚ ἰ8 ποὶ ἃ νεγὺ Ὀυΐ ἃ ραγιοἶρὶθ. Το δγίίοϊθ δ αβ ἰν ἀϊβιϊησίνε, {ἢ 

90 ἰλό σοπιοῦ, οὐ οΥ ἀΐηι τοῖο σοπιείλ ΟΥ̓ τσὶ σοπιθ; ΟΥ 1ἤῃΏ68 ΨΟΓὰ ΠῈΔῪ ὃ6 
Ὁπαογβίοοα οὗ σοπεΐπῷ ἴῃ Δ ΠΟΒ1}16 86η86, ἱ. 6. ἱηνδαϊῃρ, 88 ἴῃ δῇ. 1: 2. 

Ζοτ. 86: 29. ΙΕ βαϑῖῃβ ἴο ροϊπὶ ἴο ἃ γν6}} ΚΟΥ ΡΟΥΒΟΏΒΡΘ, νγ1|0 15 10. ὃδ 

(6 Ἰεδάδν οὐ (Π6 ἀφδβίγογεγβ, νυἱΖ. οὔ {88 ὩΣ ὑὈείογθ τωθηϊοπθὰ. 1π 8: 2ὅ 

6 βδπηθ ρϑιϑοῃδῦθ 8 ΠΥ δηὰ ῥ] ΑΙ ΠΥ ἀοβοσ θεὰ, αμα ἴῃ ἃ ΜΔΥ πιυοῦ 

Ἰἶκε ἰο {παὶ ἴῃ νβ. 26, 27, οὐ (16 ῥγθδεῆϊ ρϑββᾶρθ. δὲδγι, ἰθη, ν᾽ Αγ 

ΔΡΡΕΔ]8 ἴο 1:6 Κπον]οάρο οὗὨ {πὸ τϑδάθγ, γνβο [88 ροσυβεὰ (6 ΡῬτΟρΒΘΟΥ͂ 

ἴῃ οπδρ. Υἱϊ!, 
ἽΒΡῚ, απά ἐλὲδ ἐπά ; ψο86 7 ὙὍΤθα οὐνίουβ στϑιμη)βί 8} ΔΗΒΉΕΓ 5, (6 

πὰ οὗἩἨ 1Π6 ΔΓ Ἴλ. ΟἿδ παρᾶ δυὶ σοιῃραγα 8: 26, τεβρθοιίηρ Αηὔ» 

Οοδυθ: 172 ἐλαϊ! δὲ ὄγοζοη ἐπὶ ρύδοος εστίλοιιξ [Ὠτ8η} λαπά, δθὰ ἰὸ )οίῃ 

ὙΠῸ (8.11: 45, Απά λα δὴλαϊΐ οοπιθ ἰο ἀΐδ ἐπάὰ (ἊΡ ἽΣ), απαὶ ποπὲ εἱαϊ 

λοῖρ ἀΐπι (5 “ΕἿΣ 1.}}}» ἴῃ Ὄγάδσ ἴὸ 566 Βοῦν Ἔχ ΘΟ 411 [μγϑο οἵ (86 ρ83» 

δαζ68 ἄρτεθ. [πα], [86 δπά ἴῃ αυδϑιΐοη ἔΟ]] ον ἴῃ 6 ἱπ)υγῖο 5 ἀοπθ (ο [86 

ΒΟΙγ οἰ δηὰ ἰθαρῖθ. Μαπήδϑου (μ6 βαπ|6 ραγβοῦβρθ ͵ἴ8 οοποεγηθῶ, 

ἯΥε οαπποῖ, (Πδγοίογθ, γοῖοσ ἽΣΡ ἴο οὐΐγοα ἀπὰ δαποείμαγῳ (Ηᾶν.), ἴοῦ με 

βυ!ς δῃουϊὰ ἢ π ὃ6 ρίυγαι; ποῦ ἰο νηῶν, ἱ. 6. (π6 δοιίοπ οὐ ἀδϑίγογίης 

ΜΓ ΠΙΟἢ ὁπάδ ἴῃ δὴ νον Βοαΐηρ, (Ηεηρει.). Ἱπάορὰ βυοῖὶ δὴ δρρί ϊοδιίοα 
που ]ὰ ργοΟΌΔΌΪΥ πανοσ ματα δε δουρὶ οὗ, μαὰ ποῖ {παὶ ἰηιογργοίδθοα 

ποοάρὰ ἰἰ8 αἰὰ, ποι τη κοθ Τιϊυβ (ῃ6 Εομμδη οἰΐοῦ ἰἴο 6 ἴμ6 ἼῺ ἰῃ 
(818 ο856, ὙΠΟ 18 ἴ0 ἀΘβίγοΥ ΟἿ δπὰ βαποίθθυυ ΠΏΣ. Βαϊ 5βυςῇ 8 ο0ῃ- 

διγυοιίοη ἰ5 ἱποοιῃραιίθ!α νυνὶ σΤαπιπιδν, αμ ἃ θαυ Ά}}γ 80 τ ῖι (86 ραγβὶϊεὶ 

Ῥδββᾶσοϑβ ἴο ΜνὨϊοῖ γαΐδγθηοα ἢδ88 66 η τηϑά6 800Υ6. 

Ὀοτ, Πι ἐοὐὰ απ ἱπωπααίέοπ οὐ ουεγισλοίηιίη βοοά. υὶ {86 ΠΠεγαὶ 
ΒΘΏΒΘ 8. ΠΕ6Γ6 ουνλ οὗἩ υρδιίίου ; δπά (Π6 ἤρυτγαίϊνα ὁπ6 οἵ οουγδβα 13, (αἱ οἵ 

Ἰοΐπρ ϑνερί ΑΙὟΔΥ ὉΥ 8 Γαδδι] 6888 ἰοσγοπὶ οἵ δνὴ]β οὔ οϑ] γι ε8. ΤῊ 

δἰ τυρὶ ἰτηβρθ ΟΥ̓́ΤΏΘΓΕΙΪΥ 8 ναδί ΟΥ ΠυΙΏΘΓΟΙΒ ΒΓΙΩΥ Οὗ τηδη οδηποί ὃ6 Υἱῃ" 

ἀϊοαιθὰ 88 δῃ ἀρργοργίδίβ βίρῃ! σβπου οἵ (8 νγογὰ, ἡ Βΐοἢ ἐπ {8 ττορίαὶ 

τηδδηΐϊησ πημδὲ ἱπάϊοδία ουογισλείγιϊπς εὐ, Οἠθ ποοάβ δὰ (ὁ οομραῦ 

8: 2ὅ αηὰ 11: 4, ἱπ ογᾶεν ἰο 866 ΠΟῪ Θη( γον ἴῃ δοοογάβποθ πὶ} 6808 
οἴδαῦ ἴἢ686 [ἢ γθ8 ρβββᾶζϑδ ἅγθ, γοϑρθοίίηρ ἴἴ6 βυάάδρῃ ἀεδίἢ οἵ (δε {γτβηὶ 

δηὰ ρογβθουίοσ, ὙΠ6 αγίϊοϊα ἰῇ ὩΣ ΤΥ δ6 οχρίαϊποα ἴῃ ὑπὸ Ὑ7878) 

βτδὲ 48 βιδηάίηρ Ὀδίογο ἃ βοὺῦῃ 86 Βδῖα ἴῃ δ δ᾽δίγαοί 86η86, ὶ 107. ὃ. 

»"»«ῳἊ" 
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Νοίς 1. 6; ΟΓ ΒΘΟοΏΪγ, οα ἰΠ6 ρτουπά οὗ ἃ ἀφαίσυσίίου δἰγεδὰν ὑγεαϊοἰοά, 

διηὰ τοραγαθα 86 ΚΩΟΤΏ ΟΥὁἨ τπηἀογείοοά, οορ. 7: 26 παπὰ 8: 256. [Ιη Ὀγιοΐ 
ἴω: “ΤὮΘ ΟἿ δοιὰ δδποίυθγΥ 8}}8}} Ὅ6 πηδυτεα ὈΥ {6 βιυιδ]εοῖβ οὗ ἃ 
ΡυΐμοΘ ΠΟΘ δοϊίηρ γοῦ Κπον, δηα οὗἨ ἩΠΟδΘ ΒΑΓ] οηὰ γοὺ δγῈ α]80Ὸ 
οοχηίζαηί.᾽ 

ἸΔῈ ΤΡΟΡΙΡῸ γΡ ἸΞῚ, σηά ὠπίο ἰλο ὁπ ἐλαϊὶ δὲ σαν, α ἀδογεοα τηδαξιιγο οὗ 

«ἀεροίαέλοα. ΑΑ τους οοπίοδίο ἃ ρβββαρθ, δδουΐ πῇ ϊοῖ ἃ στοδὶ νδυεἰγ οἵ 
ορίῃϊουβ οχίβί. Ηοΐημδη (ΥΥ οἰββαρ. εἰς. 5. 805) {85 8, ἰμαὶ τ ηΡ Ὁ γΡ 
ΒΕΓΘ τρθδη8 ἐἦο ἐπε Ο7 α τσαν, ΥἱΖ. οὗ ἃ γᾶν ἰμ8ὶ 011} αγῖβθ αραϊπϑὶ Αηι» 

οὐδ 'ῃ ΘΟΠΒΟΑΏΌΘΏΟΘ οὗὨ ἢ 8 Ῥουβθου οη δηὰ ορργϑαδβίοη. Βυΐ δρϑίηβί 
ιδῖ5 1166 (δ οὐδ]οοξίου, ἰμδὶ ()6 Ἰάδβ οὗἨὁ δηοίμοσ ψῦ, ἀϊδοσθης ἔσο ἐμαὶ 

πίοι 16 ἐπα ρ θὰ ἐμ [Π9 ργϑοβαΐηρ; οοπίοχί {μὲ Βρθᾶκβ οἵ ἰΐ6 σιαγγίπρ Οὗ 
ἐλο οἰέῳψ απα ξαποίμαγῳ, ΘΔ ὨΒΓΑΪΥ 06 Βυρροβοὰ ἴο 6 ἀἰδείποι]Υ ἰη 186 
τοϊπὰ οὗ [Π6 γοδάθυ ἤθγθ. [ΙΩἢη ἴδοί, 1 (86 ἰάθα νγ88 ἀδδίριιδα ἰο Ὀδ6 80 8ρέ- 
οἶα 85 ἰπδὶ ἰοῦ (Βα οοηἰοχὶ ψου ἃ πδίυΓΑ ΠΥ βυρρεοδί, (ἢ ἀγίὶςὶα που]ὰ 
να ΠΘΟΘΘΒΑΓΥ ὈΘίΌΓΘ ΠΌΤ. Ὑὴ6 ἔδοὶ {παὶ (μἰ8 ψογὰ [88 πὸ δγίοἷο, 
δον ἰῃδι 10 15. ηοὶ ἰηἰοῃ 6 α ΠΊΘΓΟΙΥ ἰο σχοργοάσςοθ (ἢ6 Ἰάθα ἐμαὶ 168. οοη- 
σβα θα ἰη (6 ργϑοθαΐπρ οἴδαδβα, Υἱζ. (μαὶ οἵ ἃ βίδαίβ οὗ τωυΐυα] Βοβί ΠΥ δηὰ 

οὐπίεβϑί. αν ἷπ [8 πιοῦθ ζϑῃθγαὶ 56η86, νὶ 2. ἃ οΘοπι Πυθα δἰαῖς οὗἉ οοπίοδὶ 

δηὰ ἀοσδοϊδιίίοῃ, [Ὁ] οννἱηρ' οἢ δἴεν ἐλδ τπαγγίηςσ 977 εἰίῳ απα βαποίνιαγῳ, ἰδ 
ΡῬἰδίπὶν {86 1468 οοηνογϑὰ Ὁγ {Π6 ἰοχὶ. δὰ 189 δυιίΐδον νυ αἰ εἴθ ΓΙΌΡΙ ἘΣ, 
1) 6 τεϑδάδ νου]ὰ βροῃίδπθουβὶυ γϑίοσ ᾿ξ τἴὸ ἡ δὶ 15 ὑρμρίϊθα ἴῃ 186 ργεςρά- 
ἱηρ οἰαυβθ. Τὸ ργενθηΐ (μΐ8, 88. Ὑ76}} 88 ἴὸ ρίνα 1π6 ἰάδϑ ἃ τῆογε ρϑποσὶο 
δι ρ6, (Π:6 ΔΓΙ]0]6 18 οτμ 6 α. ---- ΑΒ ἴο γ5, ἴδ ἰδ ἴῃ 186 οοῃδί. βίϑίς θεῖογθ 
ὑΤΟΤΙ Ὁ (85 {88 οοπ)πποίδνο δοοθηῖ [ 1 νου]ὰ 8θϑῖ ἴ0 ἱπῃρ]}γ}, ΟΥ 18. {866 
ἃ Ῥϑυθθ ΒΕΓ ἰπδὶ ψουὰ πδίυΓΆ]Υ ΣΟαΌΪα ἃ Ἰθαβοσ ἰδ ποῖ θ δοσθηΐ ἢ 
ὙΠ6 ἰγδηδϑίοη αῦονα ἰβ ἰουπμἀθαἃ οπ ἰῃ6 ἰαίίοῦ δβδυτηρίίοη ; τ ἱοὶ,, οὗἁ 

Ϊαῖο, ἰ8 1Π6 ΠΙΟΓΘ σΘΠΘΙΆΙ οη6. Τῇ ἰγδΐῃ οἵ δοοθηΐβ Ὑ ον ὁπ 8 ἵπ Ζα- 
ξερὰ αίοπ (88 Ὦδ6ΓΘ), [88 ἃ ρτεδαῖ υδζϊϑῖυ οἵ σὔδηρθθ, ἀθβρεπάθηϊ ου (ἢ 6 
ἴδοι τ Ποίμον ἴἢ6 οἶδυδθ οοηβὶβίϑ οὗ ἔντο, ἰἴγθθ, οὐ ἴουσ ποσγάβ, δὴ ΤΏΟΓΘ 

ἀεροπάθηϊ οη [Π|8 [Π6ἢ Οἡ [Π6 86η86 ΟΥ Γ68] οοηπροίίοη οὗἩ (ἢ8 ΨΟΓᾺΒ; 88 

ΔΏΥ ΟἿ ΙΠΔΥ͂ 866 ἰη Νογαμοίτλογ᾽Β Ηθὺ. Οτγϑπλ. 1]. Ρ. 887. [Ιπ ἴδοί, 1 

16 Ῥα ρθουν Ὀαίογο πἶπι ἴῃ {86 ργεβεηϊ ο886 ; [ὉΓ Υῇ [88 ἃ ἀἠιπαλὴ, ν᾿ Ἡ1]6 
(86 ρμαγεςοϊο θεΐογα ἴ (9) [28 ἃ ἀἰϊδϑιϊποιῖνο δοοϑὺϊ (πϑιηθὰ ἃ ργέηςθ), νἱΖ. 
ἃ βαελία. ὙῊ ἰτ θὈ6 ργεϊοπάϑὰ ἐπδὶ γ Βδθ 8 ΠΘΆΓΕΥ σοἰϑιΐοη ἴὸ ΓΙΌ ΓΙΡΌ, 

ἔβα ἸΦ 85 ἴῸ γ0 7 1 ρταηί μδὐ [Π6 οοπβοουΐοι οὗὨἨ δοοθηΐδ βονβ {παῖ 
[86 Αοεςοηίυδίογβ ῬΧΟΘΘΟΙΥ τοραγάθα Ὑ δ8 θαΐῃρ ἰῃ (ἢ οοηβί. δίδιθ, 
Βαϊ απ ὁπά ο΄ α «σαν ἰδ ὑο0 ἰοοβ6 ἂἃπ Ὄχργοββίοῃ, 'ῃ [818 σοηῃθαίοῃ, ἴο 8δἀ- 
ταὶ! οὗ ΔῺΥ ροοὰ ἀοίεηοθ. 1 ΒΟΉΘΥΟΙ, 6 ἸΣΒΠΒ]Δι6 ερ0 ἐδ6 ὁπ ΟΥ αἈ 

ὁπὰ ελαϊϊ δὲ ισαν, διὰ (08 Βεραγδίθ γῈ ΠῸπι ἃ οοῃεί. βίδίθ, ἱμβθὴ ὮῪ 88 
ἱξ ποὶ (86 «γίίοϊθῦ Ὑ7Θ ββου!ὰ ρϑγβαρβ Ἴχρβϑοὶ γὙ1, (46 ἐπα, ΥἱΖ. ὁπ6 

οὔθ 



394 (παρ. ἵΧ, 26. 

ὙΠΟ (Π6 τοδάοῦ δα δἰγοδαγ δθη ἱδυρλι (0 δηιοῖραίθ, δα 8: 17. Βαὶ 
ἵ{ (6 τον δὰ ἱπβοτίοα [6 δυίίοἰθ ἤθσθ, ἢ8 νουϊὰ αν οδδί τἴι6 εἱπὰ 

οὗἨ 86 τοδάδυ Ὀδεκ ὕροῦ (86 ργϑοράϊῃρ ἽΡ' 88 ἴΠ6 δηίθοθράθηι. Το [δε 
μαι ἢ ἰιὰ8 οπι θα θοιι αγ6]6 δῃὰ ργοποῦη βυ δ, Ἰῃ γῈ, τρδίκαδ ἰΐ ρἰδίη (μδὲ 
Βὸ Πι6δῃ8 ΔηΟΐΒΕΣ Υ7Ρ, ΥἷΖ. οη6 οἵ ἐΐπιδ, ἀπά ποὶ ΠΘΓΘΙΥ οὐ οβ]διλ!γ οἵ 
οδίδδίγορθθ. Ὑδογθ ἰδ ΔΠΟΙΠΟΣ ρτουπά, αἶβο, οὗ [86 οπιϊββίοῃ ἐπ (ἢ}}5 6886, 

086 [ουπάεά ἴῃ {86 ραου αν ὑδδρα οὗ {πΠ6 δυΐδοῦ, δι ἢ 1 ἢανα ποὶ δϑθῦ 
ποίοοα. ΤὨῖ98 18, (αὶ ἢ6 δἰϑθύογα Βρθδκβ οὗ (88 βαὴθ ροσίοὰ ἴῃ (δ 
ΒΒΓῚ6 88Π|6 ἯΔΥ, ΥἱΖ. ὉΥ οπι ἐπ ἰμ6 Δτίῖοῖ6. 80 ἴῃ 8: 19, ννβογα ἰἰ 8 
δα : “πη ἐπὰ (γ0) ιοἱξϊ δὲ αὐ απ ἀαρροϊπίοαά ἰἕπι (5). Οὔβοσνε (μαὶ 
186 νυιίοῦ ἀο68 ποῖ ΕΔ ἼΣἿΩὩ5, αὐ ΤΗΝ αρροϊπίοα ἐἕπι6, νι ον που]ὰ ργθ- 
δΌΡΡοΒβο ἃ Κηον]οάρα οὗὨ [8 ροσοά οὐ ἴ86 ρατὶ οὗ {6 σοδάδυ, Ὀυΐ ΑΝ 
αρροϊπίεα {ΐπιε, νἱΖ. ἃ {ἰπ|6 νυν ἢἰσἢ Ἡρφανθη [88 ἔχϑο. Νον ἀοββ ἢ β8γ 
ὙΠ ἴῃ 8: 19, Ὀδοδυβα μα ἀ068 ποῖ [ΔΚ 0 [ὉΓ ρταηίθα ἰμαὶ {16 τοδάεῦ 
[688 ἃ 1Ἰπυἱ αἰΐοη οὗ 86 ρεσίοά πὶ Εἷδ ταϊπά. 80. ἱπ 8: 17, σβετθ γρ τ" 
[65 ρἰδίηγ (6 σϑησσγὶς ἰάθα οὗ α ρεγίοα εσλίοϊ ἦας ἐΐ8 ἐξηκῖζδ, ἰ. 6. π μϊοὶ 

δ χε Ὁγ δῃ ονθυτυϊηρ Ῥτγονίάθηςθ. ἘΧΘΟΙΪΥ 80 ἐπ 11: 8ὅ, γῇ ὉΣ ἼΣ, 
ὙὮ ΘΓ ἰΐ ἰδ ἀραίη βαῖ4, (παὶ 1ῃ18 ἐπα 1 δῦ ἼΣΩ". Ηδγο οὔϑογνο (86 
ΔΓ(ΙοΪῈ ἰπ {Π6 Ἰαιἴο τ ψογά, ἴῃ τεΐδγθηοο ἴο 8:19. Αγραβίη ἰη 12: 4, Υγ ὉΣ ἼΣ, 
88 Ταυοΐ 88 (0 ΕΔΥ: α ρεγίοα ο77 οοπειπιπιαίίΐοη. ΤΠ6 βϑὴθ ἴῃ 12: ϑ. 

Νον ἴῃ βοπιβ οὔ {686 68868, (1πἀε6ἀ 1π 411 ἐχοορίίηρ ἰμ6 ἢγδϊ πηδπίίοη οἵ 
γ). γα πρὶν οχρϑοὶ ἰο ἤπὰ {π6 αγέξοίδ; Ὀυΐ Ρ]ΔΙΏΪΥ ὁ 8 1π6 πτί[οτὶὲ 
ἀοδίχη ἰο οομηπηπηϊοαίθ, ὈΥ 1ἢ}18 ΡὮΓΘΒΘΟΪΟΩΥ, ΟἾΪΥ 86 ρεποτὶς ἰάθα οἵ α 

»ενιοά 07 οοπδυπιπιαίζοη. Ἐντν (8 186 ἀγίίοἷα σψουϊὰ 6 ἱῃαρργοργίδίθ, 
ἸῺ ΔΩΥ οὗὨ [Π86 σΆ568 Παγα ργεβθηίθοά. ὙΤῃθ βὰπὶ οὗ 411 ἰ8, (μαὺ 186 ᾿άοδ 

ΒοΓ ἰπἰθπάβα ἰο Ὅ6 οοτητηθηϊοαιοα 18. {ῃΐ8, νἷΖ. {παὶ ὑπίο απ αρροϊπίεά 
ἐΐπιο οὐ ἰἐηιϊίοα ρογίοά, (Ἰϊτα 6 ἃ Ὁγ ποανθῃ), ἐλόγε «οὐ δὲ «σαν, υἱξ. Ὀ6- 
ἔνθοη (ῃ6 ἰγταηὶ δπὰ (86 ὅοννβι ΤΏ ποχίὶ οἶδυβα τϑ 68 (Πἷδ ρεηογαὶ 
Ἰάθα τοῦ βρϑοϊβο, νἱΖ. ἰμδὲ [86 ἀσβοϊδιίοηβ τ ἰδ [818 Ὑ}}}} Οοοβδίοη μανῈ 

{8εῖν βαεά Ὀουπάλτίο8 θαγοπᾶ νυ ΐοῖι (ΠΟΥ οδπηοί Ρ888. 

Ὁ ΓΧ ΤΣ) α ἀδογοθά ἐΐηιϊέ 9 ἀδδοίαίζοπδ. ΤὮΘ ῥατί. ὕὈχ ΤΣ ἴδ οἵ 

ἴδε ἔδαι. ἀηα 804] οοηβί. ότι, ΝΊΡΗ. οὗ γπ. 11 18 Βθγα υδορὰ βυϊϑίδῃ- 

εἰνοῖγ, (Π6 ἔδπι. τηβκίπρ 88 υ808] 186 αὐβίγβος ἤουῆ. [Ι͂ὴ 188 ΜΑῪ ϊὶ 

ΡΆΓΆ]1611Ζ68 ἰῃ Βοπιθ τυθαβγο ὙΠ 0, Ἡ δἰ οῖ 68 Π8 ἐἐπιδέ ἴῃ ταβρθοὶ ἴο 

{ἴπη6, ἡ Ἡ116 ΠΧ 2 ἀαδίρηδίεβ δὴ αὐγίάσεά οΥ δἰγοιίῳ ἰἰηιείεα πηξαξυτε 88 ἴο 

φιαπίϊίψ οὐ ἄθφγθθ. ΙῺ οἶμβοσ πογάβ, (6 δνὶβ οἵ ([)|6 οομίθαιὶ ἤδύβ δῷ 

αρροϊπἰεά ὁπά δπὰ ἃ ἀδογεεὰ οὐ ἰἰπεϊίθα πηδαδαγο. ὙῊ6 ἰά685 βίϑῃαὰ δὸ 

οἰοβοὶγ οοπηθοίοα ἱοροίμον Βογα, (πὲ ἃ Ἶ Ὀδίνγθθη (Π6 οἶαυβθ8 ψου]ὰ ἰῃ- 

7υτγὸ (πὸ βίγθηρίὰ οὗ (6 ὀἐχργοβδίοῃ. ὉΘΘῸ 15 186] ἃ ἔδιμ. ραγί. ποῦ, 

ἰδἴκοη ἴῃ (06 δοδίγαοιὶ βθηθ6θ. ΤΏΘ 8680 8 ποὶ α ἀδεοίαξέπρ ἄθοτθδ, ἴῸΣ 



σΒαρ. ΙΧ. 97. 90ὅ 

Ὁ [88 ἃ ϑαξείυα βθηδ6, Ὀυΐ ἃ ἀοίοεγπεπεα πιθαδιιγα 07) ἀδεοίαίἑονς ἴο ὯΘ 
βαβετοὰ ; οΥ, ἴο γβηάοσ 1 16 ΓΆ γ, α ἀείεγηιέπεά ἐλίπς ἐδ ἀδεοίαίἑοηδ. 

Το ποχὶ γϑγϑα ἰβ ποῖ ΠῸ Ὁ ΠΔΟΓΘ ΩΟΓ 1688 [ῃ80 {86 ποσὰ δχρ]οὶὶ υη0]ἀ- 

ἰηρ οἵ (π6 οδαγβδοίθσ δηά ἀοίπρβ οἵ (μ6 ἀδδοίαίον, ἷ. 6. οὗἨ [Π6 δ. 1.29 ἀπά 

οὗ μὲθ Υγ6. Ηθ ν]}} ἔογτι ἃ οἴοεξα 8] }δῆσϑ 1} ΤΩΒΏΥ 96 078; 86 Ὑ}}}} τῶδ ΚΘ 
βου ο δπα ΟὈΪδίίοη ἰο οαδδα; δ6 Ὑ}}}} ρἰδηΐ {1π6 δηδίβηβ οἵ πϑαίμθῃ 

δροσωϊηδι!οη8 ἴῃ 186 ἰδ 016, μα ΓΘΏΔΟΣ ᾿ξ ἀσϑοΐδίθ 'ῃ τοϑρϑοὶ ἴο 18 80- 
Ρτορτγίδίθ γἰϊθβ οι ρ]ογϑὰ ἱπ ὑμ6 νόογβἢρ οὗ ἴμΠ6 ἔστὰΘ Οοά; πὰ υπίο διῖ8 
ἀχ:ἐποιϊου 8}.8}} Δῃ νον Βαϊ ληρ ἤοοα Ὀ6 ρουτοὰ ὑροη Ὠΐπι το ἀθβοσνθθ 
ἰο Ὀ6 ἀοδίγτογθα. [πῃ οἵας πογάβ, (ῃ6 τσαδίογ 8}}8}} Ὠἰτωβ6]  Ὀ6 8 Ὁ Ἰώ, 
ἡ, 6. δοηπιοίλίης τισαείδα οὐ α τσαξίε. 

(27) Απά δε 5ἰ)4}} ὅσγτηγ οονοηδηὶ 11 ΠΊΔΏΥ, ἴογ οἣς τοεΐς ; δηὰ ἀυτίης Πα] οὗ 
ἴδ τ οκ, 5Π|4}} ἢς σϑαδο (ἢ6 5Δεουτ σα απα οΟὈΪατίοη ἴο ο6886; δηὰ ἃ ᾿ναϑίον 83Π8}} 6 

ΟΥ̓́ΣΣ ἃ νἱηροάᾶ- ἴον] οὗ ἀροτηϊπδιίοηβ ; δυϊ απο ἐοπιγαοιίοη, ανοη τπδὲ ὙΠ ]Ο ἰ8 ἀδοτγοθά, 
8881} {Π6γ6 Ὀ6 8 Οὐὔροῦτρ ρου ἢΐπὶ ὙΠΟ 5 ἴο Ὀ6 ἀοϑιγογοα, 

ΤῚΣ ὙΠ, δὴ λαϊ βυπιΐν οουεπαπί, οὐ 1λϊ, ἠδ ελαϊ πιαζε τι οὐ είγοης 
α οουεπαπί. ΤὮΘ ΡὮγΑ56 οδῃ ἔδι ]Υ τθδη ποίδίηρ ὃυϊ [μ18.. ΤΏ Νόοτα. ἰο 
186 νϑγὺ ἰδ 186 ΩΣῚ ὙΠ) ΟΓ ἀ6βοϊδίηρ' ἱπνδάογ. ὙΤΏ6 οοηίοχὶ ΒΌΡΡ 68 πὸ 

οΟἰβογ; δηᾷ [88 Β6Π86 (ΔΙΓΙΥ δά τγϊ8 οὗ ἢ0 Οἶμου. Τδα Ἔχρ]δηδίίοη 15 ἰουπᾶ 
ἰῃ 1 Μϑες. 1: 1] 86α., “ [ἢ ἰδο86 ἀδγ8 ἴμοτα νηΐ ἰοτἢ ἔγοπι 151 86] ἰγϑἢ8- 
ἔτοεϑοτβ [υἱοὶ παράνομοι, ὉΠ» ΘΩτι 8: 281, ἀπά ροτβυδάεα τηϑηΥ [8078], 
δβαγίησ: κέ τι σο ἀπά πιαξά α οουφρπαπέ ιυσἱίλ ἰδε Οεπίτίοα τουπα αδοιι τι... 

Απά ιμοὶν βρβϑοῖι 88 ρ᾽θδϑίηρ ἴῃ {μοῖγ 6γ68, πὰ οαγίαϊ π ρθυβοῃβ ἔγοτα (86 
ΡΘΟΡ]6 τσεπέ μπίο ἰδ ἔΐηρ, απὰ ὧδ σαῦὸ ἰλοηὶ ῬοΟΊΟΟΥ ἰο σαΥΎῳ ἵπίο ἐσϑοῖ- 

ἐοη ἰδὲ ογαϊπαποεβ ΟΣ (δε Οεπέϊίεδ, εἰς. ΤἘδ 5640] δῃοννβ ον [6 ἀθη- 
Ε16 ουδϑίοπλβ "γε γα ἰηἰγοἀπςαα ὉΥ ἰΠθτὰ ᾿πίο 6.58] 6 . 1 1 Μαςο. 1: 4] 864. 
δ ἃ [Ὁ]} δοοουῃὶ οὗ {π᾿ ΔΟΙΩ 8.108 ργβοίδεα Ὁ Απιοοδυδ ἴῃ 6 τυ δα] 8 π). 
ἙἘυγίμαν οχρ δηδίίοη ᾽8 ἀπ ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ. --- ὉΠ 0 888 [Π6 δτί!ς]6, θθοδυ86 ἰΐ 

ἀοδιστιδίθβ ἃ 8016 οἶδβ8 ΒΕΥΘ; 7υ8ῖ 88 6 ᾶΥ6, ἴῃ 8: 28, ὈΣΦΌΠ ἰπ (ἢ 6 

8816 ὙΆΥ, δηα ἰο ἀεϑίψηδία ἰμ6 βαπιὸ οἶαββ. Τὴδ δα οηδὶ ἰάθα ἤθΓῸ 
οοσητηυηϊοαίοα 18, (ἰμΔὶ πιαπν ἴοο Κ βυς ἢ ἃ οουτεθ. ὍΠὲ 5. ἴῃ (Π]Ὲ ς886, Γ6- 

δΕΓΩ 068 (86 υδι8] οοηδίγυοίίοι οὗὨ ΓΟ ΓῺ, ὙΒ101.) ρα 8. 5 δον ἴἃ δηᾶ 

Ὀαΐογο {π6 ρϑύβοηβ Ὑ11}} βοτὰ (86 σον οηδηὶ 8 τηδᾶθ, ν μ6 πη {ΠΟΥ ὅτ (ἢ 6 
Ἰησοῦ ὈΔΓΙΥ ; 6. ρ. 2 Καὶ. 11:4. 2 βδι. ὅ: ὃ. 2 βγοη. 21: 7. 188. δῦ: ὃ, 
61: 8. δεν. 82: 40, 4]. ὙΥΘἢ ὀφιαΐδ τ Κα ἃ οογεηδπί ὩΣ τοί ΟΥ --ἰῖς τοῦ 

5 ερὶογθά. [ΪΙὴ (86 ργδβϑῃξϊ Ἵοϑδθ, ἀπίίϊοοιυβ αἰείαίεα ἴῃ 6 ἤττα Ἰδαραθ 

θεΐνθοι ἰ π56 17 πὰ {μ6 6 88} ἀροβίαίβϑβ ; 80 6 ἴᾶῦθ ὈΝ29. ὙΠ Ηδ- 
Ὀγαν, ὈΥ 186 ΨΥ, Βαγὸ δα! 118. 8 ΠΙΟΘΙΥ οὗ τηρδηΐηρς δηὰ οοηδίγυοίίοη 

Ἢ}. οὐγ ἰδηζυαρθ σοδηηοί Γοδοῖ. 

Ὑτς ΦΊΔ ὁπ τοοοῖ, ὶ. 6. ΒΕΥΘῺ Ὑ6ΆΓΒ, 18 (Β6 Αος. οὗ {ἴπ16, ἀμγῖπρ ισλιολ 
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{818 τηϑέϊον 8 ὑο οοπίΐϊπυθ. Απιίοοδυϑ Ὀορβδη ἴο τηϑ 16 τὶ [86 ΑΒ Ὰ1Γ6 οὗ 

{Π6 δον, ἰη Β. Ο. 171, δηὰ ἀυτίπρ {πὶ γϑαῦ ἀδροβθα Οπΐδβ, δπὰ οονθ- 
παηίοα υἱτἢ ἢ 8 Βοδι μοπἱΖοα πὰ δροδίδίθ Ὀγοί μον, 6808 ΟΥ δθβοι, ἴο δ Κ6 

Βἷπλ Ὠἰσῇ ργῖθδί, τῆ ἔθ σοοηάϊοη πα Ὠ6 βῃουϊὰ ἰηἰτοάυοθ οβδίμϑα 
8868 ἰηΐο 7Θγυβαίοη. 1η {Π6 Ἰδίῦον δηὰ οἵ Β.Ο.1 68, οΥ δί (86 οοζπηθηοθ- 
τηθηΐ οὗ Β. Ὁ. 164, Απιϊοοδυβ ἀϊοά. Τὴθ ρεγδοοαίοη δηα Τὀρργεοδϑίου 
ψΘηΐ ὁ, ἴῃ ΒΟΠ1Θ ἴοστα ΟΥ οἰμον, ἀυτγὶπρ 41} {πᾶὶ ρογοα οὐὗὁὨ δαυθῇ Ὑϑᾶσβ, 

Ἰ. 6. ἴγοιαῃ 171 ἰο 164. Ηδφηρδὶ., Ηᾶν., δηὰ βοὴ οἰδεῖ, τ ψηϑῷ 119 
Νοπ!. ἴ0 ὝΣΆΓΙ, ΥἹΖ. 0Π6 τσϑοῖ δἤαϊϊ οοπ τῆι α οονοπαηΐ, οἱο. Ῥυΐ ἩΔῪ δόυδν 
γεδιϑῖ ΠΟῪ δάπηι [πδὶ [86 τα ηἰϑίΓ οὐὁἁἨ ΟἸ γδὲ Ἰαβϑίθά ΟὨΙΥ δοῖθ (ὮΓΘΘ 
ΟΥ ἴἢγββ δηὰ ἃ ΒΒ  Γ ΎΘΑΙΒ; Ὑδαΐ {Π6ῃ οοηδβιϊυῖ68. {86 Ἰἰτθ ἢ 8 οὗ [π6 δουέν ἢ 
Βοβϑίάθβ, (6 νἱοίθδηδθα ἀοῃθ ἴἰο ἴ6 ἰαπρυδρα ἴῃ {π|8 σΆ86 ἰ8 ἐογ ἀΐϊηρ. 

Νοὶ ἰο ἐέηιδ, Ὀυὺ ἴο ἐυοεπίδ ἰἢδὺ οσουγγοα ἀυγίηρ ἱΐ, 18 (Π6 βιγεαηριβοηϊηρ οὗ 

0} }Πγίηρ, οὗ ἃ οονδηδηΐ ἰὸ ὃ6 αἰϊτὶ δυϊο ἃ. ΟὐὩΡ. 8:14, Ὁ ἃ ρεγιοὰ 
ΘΑΥΪν [16 Β8ΙῺ6 88 (ἢ6 δθυθῃ γϑϑγβ, δηὰ ἀφδβίρτιοά [0 ὯΘ ΒΟΙΩΘΎ δῖ ΠΟΓΘ 
δρεοϊῆς. 

ΣΊΞΕΣΙ ὙΧΠῚ, ἀπά ἀυγίης λαϊ οΥ (ἦε τοεοῖξ, Αὐος. οὗ ταα βου Ἰοηρ, ἀραίη. 
ὙΣΤΙ ἀ068 Ὠοΐ τη68ῃ, ἃΒ Τ]ΔΗΥ͂ ἢδνα Ἰηἰεγρτείδὰ ἷΐ, ἃ »γϑοΐδε ροῖϊπὲ οὗ ιἴπ|6, 
ἦυδι Βογ ΒΑ] οὗὨἨ (Πδ ἰφηρίῃ οὗἩ [86 ψ Ποῖα ποῦ]ὰ τοδοῖ, Ὀυϊ οπδ λα 
ΟΥ οπὲ αὐυϊδίοπ οὔ ἴΠ6 ψἢο]6 ἀυγαίίοη. 890 15 ἰϊ οἰ ΑΥΥ ἴο Ὀὲ (Δ Κϑὴ ἴῃ 12:7: 
δηἃ 80 ΠΟΙ, ὈΘΟΔΌΒ6 ἰΐ σ8 ἢ ΠΟΘ Ὀ6 τη8Δ86 ἴ0 ΤΙΘ8ῃ ἴπ6 ΒΒΙΩδ 88 ἼΣΙΦ Οὗ 

ΧΙ, Ὑ Βῖοἷι που]ὰ ἀθδίρηδίθ πλ γον [Π6 ΠΑΙΕΉΆΥ Ροϊπί οὗ [π|86. Τῆεα 
δφαΐη, ἴΠ6 ΞΔ, ὙΠ} 118. ΔτίΙοἰ6, ροΐϊηῖβ ἴοὸ [6 ργθοθάϊηρ ἐσϑοῖς οὐ δούοπ 
ψεαῦ8, Δ ἃ ΒΟ ὑ8, (81 85 (18 τηϑγκ ἸΘηρΊἢ οὗἉ {ἶπ16, 80 {π6 λαΐ οὐ αἐ- 
υἱδίοπ οὗ ἴὲ τουβ 4150 τηϑτκ {Π|6 βᾶῖὴθ. 1,ΔϑΕ]}Ὺ, ὕαοίς οοττοβροηά. Απιίΐο- 
οἴυ8, 88 18 Μ6]11 ΚΟ, δυθροπαδὰ 8}} (Π6 ἰ6Πρ0]6 σ68 ἴὸΣ ἰ[ἤγεα δηὰ 8 "δ 
γοδτβ, ἀυγίηρ (γα 6 οὗὨ ψΒοἢ πα οἴδογά ἂρ ἢΪ8 δϑομηίπϑθϊθ μοδίβοη βδονὶ- 

᾿ἢοε8 (Ὁ γηΡ: 11} τὸ δαρίίον ΟἸγπιρίαβ ἴῃ [86 το ρ]6. ΘΌΓΕΙΥ ἰδ ἴα 186 
ΒΆΠ16 ΡΟΓΒΟΏΔΡΘ τσ΄ο ἰαῃϑ ισαξίε οἱίψ απα βαπείμαγῳ (ν. 236), (πὶ δυβροηαϑ8 
{Π6 ἰθτ 0}]6 οβευίηρβ ἴῃ 16 ργαβθηὶ οσᾶ86. ΟἿ. 8: 11] βείε]οβ (μἷβ χαφϑιίοα. 

Τὸ βυρροβα, σὴ Ηρηρβί. δηὰ Ηᾶν., {πᾶὶ (6 ἄδαδί οὗ (ς Μοϑβϑίδῃ 
(τ. 26) βυβραεπάϑβ [86 ἰθιρ]6- 68, δῃα (Πδὶ (Πΐβ 18 ἀ0Π6 τι ΓΕ ΪΎ ἰῃ ΒΟΟΣ 

Δπὰ ὈΥ ΜΑΥ οὗ δηιοἰρδιίοη, δπα ἀοθ8 ποῖ ἴ8Κ6 ρἷδος 8δ5 ἃ ἴδοὶ ἀυγίῃηρ' {86 
881} οὗὨἨἁ [86 Βϑύθῇ Ὑθγ8 'π αυαϑίίοη, 18 αυἶϊ6 ΘΟΠΙΓΑΣΥ ἰο {π6 ἰθποῦ οὗ [86 
ὍΟΟΚ Ὀεΐοσγα 8. 1 πὰ ἴδ δ6 γαεέί (16 ἀ6δβοϊδίοηβ οἵ οἰ δηὰ β8η0- 
ἰὐυδυῪ ΒυΓΟΙΥ ἅτο 7οΐδ), ὑπαὶ [Π6 βϑουιῆοθβ δηᾶ οδ]αιϊοηβ ἀϊὰ ποῖ οϑϑϑθ 
ἀη11} τηογο ἰΠδῃ ΓΙ ΓΥ γοατΒ δος [86 ἀδδίῃ οἵ Ὁ σιβι, ον οδῃ 8]} (8. 6 

αβϑὶρηθα Π6Γα ἴὸ {πΠ6 ᾿᾿τπ}18 οὗὁ {πγϑθ δπὰ ἃ μα] ῇ γϑαᾶτβῦ Βρδίἀ6β, (Ὡς ροῖ- 
βοῇ Ὑ80 868 ἴπ6 οονεπαπί ιστί πιαπῳ, 15 [6 δϑῖηθ νγῇο οδῦδθβ (Π6 ββοσί- 

ἢο6 δῃὰ οδ]διΐοῃ ἰο οθϑβε; δῃηᾷ [818 οουθῃδῃῖ οοπίΐπυοθβ ἰβσουρἢ ἴ86 

ὙΠοἷ6 ϑεῦοπ νεαγ8. Οἵ οουγβ8 πιο}, ΟΥὈ ΠΟΘΨΟΣ ΤΏΔΚ6Β ἷΐ, ἀ068 ποὶ 

“,“ " 
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ᾳυῖϊ (μ6 δίαρε οἵ δοίϊοῃ Ὀϑίοσε 0.8 ἯΠΟ]6 βθύϑῃ Ὑθᾶγβ 8.6 ρβββοᾶ, [{ ἰβ 
ἀυτγίησ 1Π6 ἐαέον' ΒΑ] ΟΥ̓ [Π6 δευόη, ἴῃ 6 η, θαγοπὰ 8}} ΓΘΆΒΟΏ80]6 αι αϑίίΐοῃ, 

[μα 1Π6 δδου ῆσθ δηὰ οὐδ οἢΒ ἀγα ϑυβρεηἀβά ; δηὰ δἱ {πὸ δπὰ οὗ 118, (88 
1Π6 τοδί η6Γ οὗ ν. 27 8ῆον8), (86 ῬΘΓΒΟῺ ν}Ο βδυκρϑηάβ θαι 8 ουϊ ΟΣ 
Νον {8 ἀΐπαρτθθβ θιγεῖν τ ἢ 186 Μεββίαπίο ομγοποίορυ. οοογάϊηρ 
ἴο {Π6 υϑυδ] οοτηρυαἴίοη, ουν ϑδανίουνΒ το ϊπί δίγν ᾿ἰαϑίθα Ὀμὲ (ἤΓΘΘ πὰ 8 
ΒΔΓ γοδγβ, δηὰ (18 οἵἨ οουγϑθ ΘΟ 68 ἰπ {π6 3γβέ ρασγί οὔ (ἢ βαύθῇ Υ 688, 
ἷ. 6. ἰδ ἀθαί(ἢ [Ὁ]ον δὰ [π6 ἤγδὲ λα οἵ [μ686. ᾿οοογάϊηρ ἰο οὺν ἰαχὶ, (89 
ἄεδιι οἵὨἩ Βίπι, ψῇο τοϑδᾶάθ [ῃ6 οονεπδηὶ ἩΠ|Ὲ ΤΏΒΩΥ [ῸΓ Βαυθ γϑϑῖβ δῃᾷ 
διϑροηάροα [Π6 (ΘΠ ρ]6-Γ 68 ἀυγίπηρ (86 ἰαδέ ΠΑ], ἰοοκ ρίδοθ δἷοσ (μ}8 808" 
Ῥεπϑίοη ἰδ οοπεϊπυρα [ἢγθα δηὰ ἃ ἰδ] ἢ γοασβ. 11 18 ᾿πηροββὶ Ὁ]6 ἰο γθοοῦ- 
οἷ]6 {16 {Προ οἵ ΗἩδηρβίοηροσ δηὰ Ἡβνογηῖοῖκ Βογο, τὶ (Π6 ρῥἰαίη δηᾶ 
οὈν!ουϑ πιοϑδηϊηρ οὗ [6 ὙΨ6Γ. 

Πὲ εοὐἱῖ πιναζδ εαογος απα οὐϊαίίοπ, ἰο σέαδε ον ἸἀΘΏΪΥ τθδηβ, ἴῃ 118 Θ0Ώ- 
προοίίοπ, Γοῖονα {(]Ἰ6η Ὁ νἱοΐθηοα, ΟΓΟΙ ὉΪν βυβραπαὰ ποτ. ..716 τσὴο ἀεείγουε 
οἷν απὰ δαποίματῳ (ν. 26); Βα ΨΠο ἐγεαάς ἀοιση ἰδ6 βαπείμαγῳ απά {8 
δαοτοί τείϊπίο (8: 18), 6 [Π6 ραγβοῃ οὗ βου (18 18 δαὶ ἃ, δῃἃὰ γῆ δοίυ δ]! 
ἀἰὰ πνδδὶ ἰα ἤθγο ἀδϑβϑογι θθὰ. 

Νὸν ἴ8 {18 811. Ηδθ ν}}} ΘΑΥΤῪ εἶδ ἐπι ρ ΕΥ̓ ἰο (6 ἀδείηρ Ἰδηρίῃ οὗὨ ἴῃ» 

ἐγοάυςίπρ {Π|6 Βγγθοὴ8 οὗ [Π6 σοὰ ψνῃοῖὰ 6 ᾿ΟΓΒἢ ΡΒ, ἰπῖο {86 ΠΟΙ 6 Ώ1ρ]6 ἢ 
80 [αὶ 8116 ΓΠΕῪ δΓ6 ψογβ!ρροα ὈΥ {Π 6}. Δρργοργίδϊο σἱῖθβ, {Π6 βδηοίῃ- 
ΔΙῪ Ὀδοοπλ68 ἀεϑοϊϑίο ἴῃ γοραγὰ ἴο {γ}6 ΟΓΒΉΡΡΘΓΒ δπὰ 4]} {μεὶν οδυϊη 8. 

Νόοπδ ν}}}} ταραὶγ {δ πον, θδοδυδα οὗ (μΠ6 βῃοςκίηρ δροιμιπηβίϊοπα οἵ ἰάοἱ]- 
οβετγίησβ δηὰ ἰἀοἱ-ἰπαροβ. ὅ0, ΟΥ δοπηοι ηρ {{πὸ ἰο {͵8, ἀο65 (ἢ6 [Ὁ] ον» 

ἴῃς ἀἰθβίςυ]ν οἷαι βθθπι 0 680}: ΞΘ ΘΠ χαρῶ ὩοὉ ὉΣῚ, απὰ οὐον (Ὺδ 
εοἰπσεί, [οιοῖ ὁ αδονεϊπαίΐοτς δλαϊΐ δὲ α ιραδίεγ. 1 Ἰεοὰ ηοὶ τοροϑὶ [89 
Αἰπιοβὶ πυπιθθι εβ8 οοπ)εοίυτο8 δου (Π6 πιρδηΐηρ οὐὨ {{18 Ῥβεβαρθ. ζῺῸ2 

ΒΟΘΠ.8 [0 [ΓΘ ἴο τηδϑῃ ποῖ ΠῸΡ δωριηεῖέ, το, ΔΟΥ ρίππαοῖε οἵ (Π6 ᾿Θρ]6. 
ΤῈ πνογὰ ἰ8 οἴϑθη υβοὰ ἴον δογάεγε οὗ ἃ ραττηθηΐ, ἃ σουῃίγυ, οὔ ([Π6 ϑαγίῃ, 
οίς. Βυὶ ἰο ἀεδίρῃδίο λείσλέ μρισατά, Ἰηβίοδὰ οὗ ἐχίεπδέοη οὐ ὀγεααίῆ, το- 
αυΐγοϑ ἃ νΘΥῪ ἀἰεγοηι πνογὰ ἔγοι Ὁ:9. Ὡδ6 δογάδγ οὗ ἃ (πη οσ οὈ])δαὶ 
δ ποῖ {π6 λείσἠἑ οΥ διαππεῖί οἵ ᾿ι. ΤῸ ΘοΙηραΓα ἰδ ὙΠ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ 
(ἴδιι, 4: ὅ), ϑθθῆβ ποῖ ἰο 6 τῃυςΐ ἰο (Π6 ρύυΓροΟΒα, υπ.}} γθ Ὀδίίον υῃ- 

ἀεοτγείδη ἃ πὸ τηθϑηΐϊησ οὗ (μΐ8 ρῇγαβθ, ὙΠΟ 88 γαῖ ΣΟΙΏ Δ᾽ ἢ8 ΒΟΙΏΘ᾽Ν Βδὲ 
πποοτίδίη. Τῇ φωριηεῖξ οὗ [Π6 ἰετρ]6 νγ88, Ἧ6 γα ἰο] ἃ, 8116 ἃ στ Βθδτρ 
ΡΥτϑιι ἀἰοδ] ρΓΟ ΠΏ ΘΏΟΘΒ ἴ0 ργαυθηΐ [86 Ὀἱγά8 ΠΠῸπι ἸρὨ(ηρ ἅροῦ ἷ. ΤᾺ 
μοῦ ὰ Ὀ6 ὯὨο ρΐδοσ, ἰπδη, ἴῸΣ ὈΧηΡ τ, 1. 6. ἑαοί-δίαίμιεα. (ΟΘΒβθηλιβ {Π]1Π ΚΑ, 

ἐμαὶ τ᾿ εἰδίυ οὗ Φυρίτον ΟἸγταηρίυβ, (ροβδιΌ]γ οὗἁἨ Απιϊοοδυ8), νδβ ρμἰδοθρὰ 
ΘΟΙΒΡΙ σου ΒΥ οὐ (86 [6π1ρ]6 τοοῦ. Πα δθῆξα ἴῃ 2186] 18 ποῖ 8} ὑῃ] ηΥ}1}» 

ἷἱπρ 0η6 ; θυὶϊ 6 ἢανθ ἰοὸ πιᾶῖα {ψ}ὸῸὺ σΠΒηροΒ ἰῃ ογάδν ἴο ὑσίηρ ᾿ξ δρουΐ, 

ΕἸἰγδὶ νὸ πιυδὲ γθϑὰ ἸΔῚ Ὁ 9, 05 ἐδα τοῦ ῦ [816] ἑάοἶδ ; διὰ ΘοοΟμα]γ, 9 
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τηυδὶ οοηνοτὶ ἐν ΟΣ αὐέγοηιίέῳ, ἰηίο γ0 077 οἵ οονογίπο. ΕἸἰσοτγαινου 
6 ἰαδὲ που] δῆβνγον ἰΟ Έσα Ὁ] Μ.6}] ἴον τοέπσ, 92. Βὲ θοϑὲάθδ 8}} (δἷδ, 
ΜΘ ἅγα δότα τηϑὶ ψΊὮ 51}}} δποίμον αἰ που ἐγ, νἱζ. [μὲ ὈΘδθ τ ἷσ [ο]- 
ον 8 ἰὰ ἰὼ ἰμὸ διἰπσωίαν. Ομδεβ οὗ ἃ ρμέμγαὶ πὶ ἃ. μαγί. οὗν δὰ). δίνισωΐα 
(6 γ6 ἀγα, Ὀυ1 ΟἿ ψῃθῶ (ἢ 6 ρμίυγαὶ ἰοσιῃ ἀσεί χπδίθδβ ἃ δίῃ ρ]6 ἀρθηὶ οἵ οὔ- 
δεῖ, 6. Κ. ἜΣΤΙ Ὁ. ΠΘη ΈγδΟΠ2 δὰ ἀθδὶ βτιαιθα ἴῃ 1Π6 ρίαταὶ, δηὰ 
δβοὶι ἐπάϊνιυ.8] 18 ΘΙ ΡΒ ΔΕ ΑΙ ΪΥ τηδϑηΐ, (86 ργθάξοδίθ ΤΩΔῪ ὕθ ἰη ἴδ εἰπβ. 

88 ἰη Ῥτου. 8: 18. 27:16. 28:1. αδ6η. 237: 29. ἔχ. 81:14. Βυὶΐ ποῖον 
οὗ 1686 “8868 18 ΒοΙΠΟβΘΏΘΟΌΒ Ἡ]ῈῈ [Π6 ΟὯ6 ΠΟ Ὀοίοτο υ8. ὈΠΣΉΡῸ 1 
Ὠοὶ ἃ ρίμναϊὶξ πιαγεδίαξομδ, ΠΟΥ, 80 ΤᾺΓ 88 6 σδῃ αἴἰβοονοσ, 8 ἐπάν μα 
ἀοοίρτιοὰ ρμαγιϊουϊατν ἰο δ6 ἱποϊαδεά ἴῃ ἰϊ, οΣ ὀχργδδβεδὰ Ὁγ ̓ . ἯὙ76 οδη- 
οὶ δοοθρί, ἱμπογείογθ, οὗ βυςῖ ἃ βοϊυϊίου οὗ (8 ἀἐ ΠΟΥ ; οοσίδί ] ποὶ ἐξ 
Ἧ6 ὁδη ἢηά ἃ ὈΘι(6Γ ΟΠ6. 

ΤΗ6 ρῥγοροϑᾶὶ οὗ Ηδηρβίοηυεν, Ηκνογοκ, ᾿ζϑηρογίκο, δηὰ οἴοσβ ἴῸ 
δρρὶγ Ὀπχηρῷ ἴὸ ἔν ἐενερίσ, ψ ἰς ἢ παὰ ὕδοη ρο]]υϊοὰ ὈΥ 186 “ον, ἰδ 
πὶϊδουϊ ρα γα} }6] δῃ ἃ ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἴο 81} ΗΘὉ. υδᾶρὸ οἰδεονῆοσθ. Τὴθ ρσόρμεα 
ΔΘ. ἰπάθοά οὗ ΒΥροογ 681 οβενγημβθ πὰ ἔἤοθῆδο 88 δὴ αδοηείμαδίον 
(ΠΣ Ὁ), 188..1: 18; 1Π0Υ Ἰη(τηδῖ6 ἰδὲ [6 ἀοίῃρΒ οὗ (Π6 ἀἰδβεσηὶπρ δϑὰ 

Βοδι θα δ -ὐϊηἀοὦ ψθνϑ ταδάθ Φθβονυδὰ Ἰοδίμο μὲθ ἀν ! ηρ-ΡΙδοο ; δαὶ 
811 εἰιΐα 16 λγ δοουρῇὴ ἔγοιι νἱπάϊοδπρ δυεὰ 8 Δρροϊϊδιίοη οὗ ἔπ ἐθηρὶθ 
ἐιϑο! Γἰη δηΐ 6], 88 χηρῷ. [Ι δμ16] 68}18 11 τόρ, 8:18,14; ἸώτΗΡῸ 119, 8: 
11. 1 9: 26, α͵δο, δὸ ἤδῆνθδ ἰξ τὐτήρτι, δηὰ ἴῃ 9:16 ν ᾿μανϑ ἐήψ εἶν, ἐψ 
δαποίιατῳ διὰ ἐν ροορίο. 1ῃ τηρεῖ οἵ [ἢ686 οδδ6ε, αἰδο, Β6 δ δροακίηρ οὗ 
ἐδ τοπιρὶθ ἐπ 86 δϑιηθ οἰγουτηδίϑησοα 88 ἴῃ ΟἿΣ ἰεσί. Οὐσορ. δἷδο ἴδῃ. 

12: 7. οὶ, Δὰ οσορεδὶβ, (Π θη, τΏ8 68 δρϑὶηδὶ 8}} ὑδαρθ 6ἸβΟΎ ΠΟΓο, δά 
δραϊπδὶ [86 Ὑ0]8 οὐττοηὶϊ οὗ Ηθῦγον ἔδεϊπρ. 726 λοῖψ οὐΐῳ, (ἦ6 δαποίω»- 
ανῷ, ἰδ ἰ;6 ἐπά6}}0}]6 δῃὰ οἰδγηαὶ ἤδη δίδπηρδα ὕσροῦ ἴμ680 οὈ͵εοίβ. Ἀονη 

ἰο ἴο ργεϑοηΐ ποῦγ, ονθ 106 σΕΡῪ Μοαδίδιηϑ οδὶϊ {πΠ6 οἷ .ΑἿ Οδάς, Ἰ. 6. 
ρα. Ὀπχνρῷ (θη 18 8 βου Ἡἰοῖ αὐ 6} β66 οὐ ᾿ἰπιϊ 8 9. 11 τῆθδπδ 

δἰναγϑ ἑαοίαίτοια κὐίεε οὐ αδοπιϊπαίζοπδ, οὐ οἶδε ἑάοί-αφοε ΟΥ εἰαίμεξ. 
«δοπιϊπαίζοπς, ἴῃ 1.6 βΘΠΘΓΆΙ 56 η86 οὗἉ τοσξοά ἀφείς, ἰὰ πόνον ἀδείρτιδῖοα. 
Ἀβοίμον πογὰ (Π39)) 18 επιρὶογοα ἴῃ βυοῖ ἃ βθῦβθθ. ΤῸ ξΈρροβϑθ Ὁ ἴὉ 
ζθδὴ διεπί, ρίππαοίο, ἀνὰ (ἤθη ἰΓηπεὶδίς οὐὲν ἐδδ ρἱπηαοῖε οὗ ἑάοἰς οὐ οὗ 
ἑαοίαίγοιια αδονείπαίίονπε ἐξ ἰδο ἀεείγοψεν, ατνὰ ΠΠΔΙΪΥ ἴο ΔΡΡΙΥ (8 8ὸ 85 (9 
ἀοεϊχηδίο 180 ἰγοδαϊπρ ἀονε δηὰ ογυξῃίηρ [ἢ6 βδογοὰ εἀϊῆοθ δηὰ ἐὲδ 

δρΡυτγίθῃηβηοθδ, 15 ΘΥΘΏ ΠΟΓῸ δίγσβηρε (ἤδη ἴ0 ῦ86 ὉΛΣΗΡῺ 83 ἃ ἀδα βτιβεὶοδ 

οὗ ἐδ6 ἰεπιρίο. ὙΒεσο ἰῃ 4}} 86 10]6 'ς δυοῖ δὴ ᾿δρο δ ρου δὲ 
Βοίηρ οναν ἰλο ρίπκαοὶο οἵ ἃ (μΐπε, ἴῃ ογάθν ἰο ἀδαίρμβιθ (ἢ 6 τίοϊθβποθ ἀοῃϑ 
ἴο ἰι ὈΥ 8 ΘΟΠαυΘΓΟΣ, ΟΣ ἴ0 τπιλυκ [ἷ8 δονογεῖρτ οοητγοὶ ἢ 70 ἐγοαα ἀοιον, 

ἴο ἐγανιρίδ τρόπις, ἰδ ἱπάθϑὰ ἱπιβ ΓῪ ΘΥΘΓΥ  ὮΘΓΘ οἰ ρ]ογϑα ; Βυϊ ἐο δ ΟΥῈΡ 

α ρίπηαοῖε, οἡὐ αὶ διωππιῖί, 8 δὰ ἜΣρυθβϑίου γουοϊ ἰης Ὀοίι ἰο φοοὰ ἰαείο δοά 
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(ο Ηεδ. υϑαρε. Τὸ 186, αἱ ἰοδεί, ᾿ξ δϑοῖχβ ρῬβδδίηρ δίγσαπρθ, ἰο δρρὶγ σοῦ 
Χρεγοδδίοῃϑ (ὁ (6 ἀοπι πο σῖ πϑ ΒΊΝΑΥ οἵ Απιίοοδυθ ἰη Φογοεδίθωι, οὐ (ἢ 
Ἡρημρβὶ. αὐὰ Ἠδν.) ἰο ΤΙϊυ8 δηὰ ἢ᾽8 [8] ἀδαίγυοίίου οὗὨ (Π6 Ἰοτρὶα. 

Βιι Π΄ 16 πιοδηΐϊηρ'᾽ δινεπεί δηα γοο 06 ἀδηϊθα 10 ΞΌ, ΟὨΪΥ ἰἤτθο οἰνοῦ 
ἘΘΟΒΗΪΏΡΆ Γοιηδίῃ, νἱζ., (δὶ οἵ εσίπ, οἵ δίγὰ οὗ τοέπφοά- το, αὐ οὐ δονεῖον οὗ 
αείνεηι ἔϊηεῖί. Τὸ ρὶνθ ο Ὼ» 186 τηθβηίηρ οἵ αγηιψεσίησε, οδπποὶ νοὶ! 
ὑ6 οουοοάοδ, Ἐοθοπιξον, ἱπάθϑα, σῖνοβ [86 οἶαι186 ἰῃΐα ἰυΓ : “ Εχοῖ- 
αἰξωΐ ἀεἰεδίδηάο νϑδβίδίος ἀυχ ργβθεῦῖ." ΗΘ ΒΌρροθβεϑβ (δδί 9, {κ6 (ἢ 
1,ὐἷπ αἶα, ΤΙΔΥ τϑϑδη ἐδσ της ΟΓ απ ἀτπιψ. Βαὶ ἴ δὴ δ ἰ8 ἴὸ 6 
δροΐκει οὗ οοἰϊοσιένο! γ, ἰῃ {86 ΝΆΥ, τὸ δῃου ὰ αχρϑοῖ «οὐησε (Ὁ 822), ποῖ 
«οὐπφ (εἰηρ.) ἰο ἀφείμμαία ᾿. 168. 8: 8 διὰ 18: 1, ἴο ψ ηΐο ἢ ἘοβοπηΣ. ΒΡ- 
Ρεαὶδ, ψ}}} Παρὰ ϊγ Ὀθδς δἰπὶ ουὔἱ; ον ἐη Ὀοίδ ολδοὰ 8 ἀἰθογθης σηοδηΐης 
οἵ 86 νογὰ ͵8 τῦοσε ργόῦβθϊθ. 1η ἤδοϊ, (Π09 νορὰ 99 ἀσδβ ποῖ βθϑῖῃ ἰὸ 

86 εἰρἰογοὰ ἴῃ βυοῖ ἃ ϑεῆϑο. Εὐζθκίεὶ θυ ρίουβ ὉλΏλὲὶ (ρίυτ. οη]γ) ἴῃ ἴΠπ6 
ἐτορίςδὶ 8686 οὗ αγγηψ- οί ; 866 [,6Χ. δὺ γν. οϑίἀθβ, πον ἢδὶ 1 που 
ὃο, δῆλον βαγίπρ (δδὲὶ (Π6 Ῥϑορθ, ᾿. 6. (8 ΒΓΏΥ, οἵ 8. ργίποθ ψδὃὸ ν|}} ἴῃ. 
γδὰθ δυάοα, βανθ τρδυτϑα οἱἱγ δη βαῃοίυδγυ, δινὰ θυ ἀθβοσι δἰ ΠΝ, 8}} (86 
ἀοναδίαιίουδ ποῖ (πον δὰ οοπηπ θὰ πάθον δὶθ ρυϊάδηοα δηὰ αἰγεοιίοῃ, 
μο διὰ ἐμαὶ [ὸ δὰ δυργθίβου οὐοῦ ἰδθπι, οὐ (ἰπ οἶβεῦ ποΟγ 5) γγᾺ8 (ποὶν 
Ἰεοᾶεν. Νοὶ βο ϑδηΐϊοὶ. Το ἀΐδοουτϑο δάνδηςς. ΕἾγβί, [Π 6 ἱηνϑοΥ ΣΏΔΓᾺ 

αἰἐγ αηὰ ἰδρ]6θ. Ναχί, 86 Ῥγοβὶ 118 ββ στ βοθβ δηὰ οὈἰδίϊοΠ8 ἢ0 Φοον 8 Β, 
οα ἐδ6 ρμϑεὶῖ οὗ (8 εν. Ὑδο δ6 βοίδ ἂρ ([6 βιδῖυ:α ἀπά οἰ οσ ἱπδί μηδ 
οἵ ἰδ οὐσῃ οἰοδδὴ ροά, ψυρίίον ΟἸγπρίαβ, ἰῃ [86 ἴδπρ}6, ὙΒΘΓΟ βου ἔσθ 
δδοιαϊηδῦ]ο ἰο (86 ὅενγα τοτο οἴἶδδεγθα ἔῃ ΟΠ τ [Π 6 ὑϑαρα5 οὗ (86 
Βοδίμθη. 1.6ϑε]γ, σοπιθα (ἢ 6 ἴδαγίῃυϊ δηὰ οἵ πἰπὶ γν ἢο ἢδ8 ἀδβοϊαιθὰ (Π6 οἰ 
δηὰ ἰδηιρίο; ἴον ἱΏ [ἴδ ἐτ Β6 ὈΘΟΟΠΙ68 ἃ Ὁξῶ, ἱ. 6. δογιείλίησ ἰο δὲ ἀε80- 
ἰαίδα οὐ ἀδείγογοά. Ηδταε 8]] ἰβ οἰϊπηδοῖίς, απὰ (6 ἰδποῦ οὐ {π6 ἀϊβοουγβα, 

γιενοὰ ἰπ (δῖ5 ᾿ἢσἢϊ, ὈΘΟΟΙΠΙΘ5 ΘΟΤΩΡΑΓΔΕΥΕΙΥ ΘΆΒῪ δη ὈγΟΌΔ0]6. 
1 ον ν6 δδδυπιθ (6 δϑοοοῃὰ τηθδηΐησ, ιοίησοα-γοιοῖ, ΠΟ 88.481} δυςἢ ἃ 

βαοαηϊηᾳ 06 τοηδογοα ροδαῦ]ο ἢ Τα ἔδοϊ ἰ5. νν6}} Κποννν, [Πδὶ ΑπΠοο δα 
ἀενοίεα τδ6 ἰθπιρὶο δὲ Φογυβαίθαι ἴοὸ (πΠ6 πογβῃΐῃ οἵ ΔΦυρίίενῦ ΟἸγτρία, 
δικὶ ἰμοτο οἰετοά [8 ἀρρτιορτγίδίε ββογίἤσθβ [1 18. βαὶα οἵ Ὠΐπι, ἴῃ 1 Μίδσο. 
1: 45 δοᾳ. ἰμαὶ “πὸ (ογυθάδ Ὀυτηῖ οὔἴεγηρβ8 δηὰ βδοσ ἔσθ δηὰ [81 ΙΟΉΒ 
ἔῃ [86 5μποίθαγΥ, δηὰ [Ποπηβδη 64 ἰο ὑγοίδηθ ἴῃ 6 56 Δ ἢ 8 δηᾶ [πε ἴδαϑ» 
ὦδγα, ἰο ἀδᾶϊα ΠΟΙΥ ρἴδοοδ δῃὰ βϑύβοῃβ, ἴο δ ἃ δ] ΐητβ δηὰ ββογεᾶ δἢ. 

εἰοδυγοδ (τεμένη) πὰ ἰθοἱ-ρραγαίυ8, δηὰ ἴο ββοῦϊῆςοα βυυ ἰδῃ δηὰ ὑποίεδα 
Ὀεδοῖϑ. .. πὰ ψυδόϑοόνοσ που] ποὶ ΟΌΔΥ {π6 Εἰ πρ᾿Β δοσωσηδηά, τησδὶ 6 
αὶ ἰο ἀοβι}." Τμὸ νογὰ εἰδωλεῖα (ν. 47) 1 πᾶνε ἰγϑηβδιθὰ ἑαοί-αρρανγα» 
ἔμ, Ὀδοδυδ6 ἰὲ ΡΙΔΙ ΠΥ ἀοα8 ποῖ ἤγϑδη ἑαάοίείεηιρίδ ἈΘΓΟ, ἴογ δυο Απιϊοοδι8 
δορὰ ηο ποϑὰ το ὑμ 1, βοὴ δα δὰ οοηνογίοα [6 6 ρ]6 οὗ ΔΦε)ιονδῇ ἴῃο ἃ 

Ρἶδοθ οὗἩ ποσβὶρ ἰο ιἷ8 σοά. Τὴ ϑιγγίας νουβίοῃυ γοδὰβ εἰδώλα [εσθ, 
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ὙὨΐοῖν τλρῖκοα (ἢ 86η86 τοαυϊγεὰ. Βυὲ εἰδωλεῖα ΥΤΩΔΥῪ 6 τερατάἀοα 88 8 
ἸΏΘΓΟ ἡθυΐ. Ρ]. δἀδοίϊνο, δὰ Ὀ6 Γοπἀογοα 85 ρονθ. ΑἸίασα δηὰ εδογοὰ 
ΘὨΟΪΟΘΌΓΟΒ 8η ΒΟΥ 668 ὨΘΟΟΒΒΑΓΪ ἀσιηδηάοα ἰΔο] ΓΕργοβοηίδιϊοηϑ οὗ ἰδ6 
ροά, ἰο σβοπι ἴμ6 ΟΓΙΠΡΒ ΟΓΘ πηδὰθ. 80 ΜᾺ8 1ΐ ἴῃ 411 (86 ατοοκ δᾶ 
Ἐοιθδη που] ὰ. 1 ἀο ποῖ 866 ΔΩΥ γϑᾶβοη ἰο ἀουδί, (πᾶὶ ΑΠΠΟΟΒυδ βοῖ ὉΡ 
ἐδ δίδίυε οὗ πἷ8 χοά. “ Τ΄εν διιῖϊ οἵ δεὶ ὦρ βδέλυγμα ἐρημώσεως ὃν (δε αἱ- 
ἔαγ," 8αγ8 1 Μδος. 1: ὅ4, ἰ. 6. ὉὉ γιρῶπι. Ι υπάοτβίαπα {118 ΟΥ̓ ἃ δέαξειε 

οὗ Δαρίον ΟἸγτρῖυβ ογεοιθα ἴῃ {06 ἰδ ρ]Ὲ ; δηὰ {818 βἰδίυθ, 88 δ νοὶ] 
Κηονῃ, υ80.8}}}7 βίοοά οὐδϑγ απ δαρίε αἱ τίς ὕεεί ιοἱιὰ εὐἱάε-ρνεαα εὐίησϑ. 
Ηθηοθ ὈΠΧΉΡΩ Ὁ 559, οὐδν ἃ εοίπρ 07 αδοπεϊπαίξίοτδ, ΟΥ ταῖμον οὐδεν αἩ 

αδοπιϊπαδίο ισἱπιροά- οιοῖ, ἰς α ἀεεοίαίον. ὙΤΊναὶ ἘΣ ΤΩΔῪ τ εδῃ ἐδ ᾿οδδβέξξονῦ 
97 α ισἵΐπρ, ᾿. 6. ἃ Ἡϊηροα ἴον], 48. Ὑ76}} ἃ5 τούπισ, 18 ΟὨΪΥ ἱπ ΘΟΠΙΟΓΙΝΥ 11ἢ 
Δυπάδηϊ δηδιορίαβ ἰῃ Ηδῦγονσ. ϑυο ἃ τηθδηΐηρ ἰξ Βα8 ἴῃ αεῆ. 7: 14. 

ΣΡ αυ4}1Ὦἔ.68 252, ὃ. 104. 1, δηὰ Βῆον8 (μδὶ {ΠΗ τούηισεα δίτά τὰ ἃ ματὶ 
οὗ 6 μοδίῃθη βδυγῦοϊβ.Ό ΤΠ Ρ]υΓΆΙὶ βθϑῖὴβ ΠΟΤῈ ἴο Ὅ6 σἴοβοη 1 οΥὰδΣ 
δαὶ ἃ οΘοῃηθοου ὙΠῊ ὨΘΘῸὉ ΤἸΔΔῪ 6 δνοϊἀθα ὈΥ {Π6 τοδάεσ. Τα Ποστὸσ 
δηα αἰβρυδὶ ἩΠΙΟἢ δυσ ἢ ἃ Βρθοίδοϊα νου] οοσδδίοπ ἰο ἃ ρίουβ “εν, οδπ 
ἸΏΟΣΘ ΘΆΒΙΥ 6 οοπορινθα οὗἩ δὴ δχργαβϑθοά. Βυΐ (80 πίὶάἀθ-ργεδὰ 
Θ8616- ψἱπρ8 18 ἢοΐ 411. ΤῊΪΐθ 18 δἱ (μ6 [οἱ οὗ δὴ ἱτηαρ [μδὶ βίβπαβ οὐὲν 
ὧν (Ὁ 523), συ βίοι ἔπηαρθ 18 ἴθγθ ομβαγδοίογισοὰ ὈΥ̓ [86 Δρρε)]αϊΐοῃ Ὀξὥῶρ. 
Μοὶ οὐἰτἶοβ ανθ γοίουτοα ὩΌΘ ἰο [06 ρέγξοπ οὗ (Π6 ἀδδοϊδίοσ, 86 “ Ῥυΐποδ 
ὙΠῸ ὙΠ οοτῃθ," 1. 6. τηοϑὶ οὗ πο8θ ψο0 ΓΟΙῸ νβ. 26, 27, ἰο Απειϊοοδβ. 

Βυΐὶ ἴῃ βυςοὶ! ἃ 6836, ΠΟῪ οου]ὰ [86 αγίἐοὐα ὑ6 ἀἰδροηβθὰ ψ"}}} [Ι{ πουϊὰ 
Ὠοΐ ΟἸΪΥ ὃ6 γοποισεά τηοηζΐοη οἵ ἴμ6 μϑγβοῃ, Ὀὰϊ ἃ σββα Ἡδὶο ἢ ψου]ά τὸ- 
4υΐγα βρϑοΐδὶ ραίῃβ ποῖ ἰο Ὀ6 πιϊβϑυπάογδβίοοα, δηα 80 ἀδπηβηὰ βροϑοϊβορίίου. 
Βυὶ 88 πο δυίίοἷθ 18 ργεῆχϑα ἰο π-ϑῶρ, ψ6 πηὰγ ἴῃ [Π18 οοπηθοίίου γοίδγ (μἰ8 
πογὰ (0 [Π6 δέαέειδ οὗ {πὸ μοδίμθη ροά, ν"μΐοῖι 18 ὙΘΣῪ βρη βοδηἢγ παπιοά 
α ἀεξεοίαίον, ἴτοτα ἴμ6 εἴβοὶ νυ βίοι 118 δγϑοιΐοῃ ἴῃ (86 Ἰϑίρ]6 ρῥγοάυοοὰ 
ὍΡΟΙ (86 “96 ν18}} τοὶ σίου τί[68 ἀπά {Π086 ν}ιο ρουίοστηθά ἴθ. 1η 11]: 
81, 1.6 γηρῷ (ἰάοἶ) Βαϑ 186 βαγθ ραγιϊοἰρ[θ ἀρρ δὰ το 1ϊ, αῃὰ ἴον [Π6 δϑαιθ 

᾿τϑᾶϑοη. Τδ6 (6016 νν88 υἱΓ6Ὁ]} ΤὈγβδίκθη ὮΥ 4}} θυὶ ἀροβίδιθϑ ἴο Ββοδίμῃθῃ- 
ἴδια. νθυγιῃίηρ ἰδὲ ροτιδί δα το {π6 ἰγσυθ (σοά νψ88 ἰσοδάβθη ἀόονη δηά 
ἀοδιγογθά. [πη ([ιἰ8 οα86 ὩΘ 8μου]ὰ ποὶ ἰιᾶνθ (88 ἐδ [8 ποῖ) (Π6 δγιῖο δ; 
ἴον ἰΐ 18 βϑῖε μον τομϑγθὰ τηθπιίοη οὗ ἃ ἰμίηρ, ποῦ ἰδ ἰὺ δοπῃμδι ἰηρ οὗ πεϊοὰ 
[86 τοδάδν οου]ὰ ὃθ βυρροδοὰ ἰο αν ἰογιχθά δη δηιθοδάθηι ἰάθα ἴῃ ἢ ἰ8 ονγῃ 
πιϊηα. Τὴθ βἰηρία δίαέμα οὗ Ψαρί(αγ ἴ8 δβροίκϑη οὗ ἴῃ (Π6 βίῃ. πυπιῦες; 
δά (8 [Π6 τ Βοὶα ἴογπι οὗ δχργαββίοῃ 1{8}}8 ψπΠΐπ ἐπ6 τορυϊας ἰανν8 οὗ 
ϑταιλπηαγ. ΤΆ ογθοιίοη οἵ β0ς ἢ} δῇ ἱπιᾶρα νυν} 118 ἐσέπσοα ἐγηιδοίτοαὶ δίτα, 
8. ἃ φοηϑυτοτηδίίοη οὗἁἉ ἱπρ οί Υ, νοι ρῸ68 υΐϊα θεγοπά (6 ἱππϊἐιίοη οὗ 
186. σον ϑἢ) βϑουἤσοβ δηὰ οὐϊδίίοῃβ, ]Ιπἰαυ τ 8 πον οοημα ἰο (ἣς Μμΐ, 
δα ἐμογϑίογο ζηυδί Ὀ6 ρυμὶθμοά. 
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Ἡοβηβη (16 70 Φαἢγθ) ᾿δβ ργοροβϑᾶ βυοὶ δὴ ἱπϊαγρταίβίίοη 88 (δαὶ 
ΠΟΥ͂ βυσαοβίθα. 1 μὲδ ΥΝ εἰδβαρ. υπὰ ΕΓΓ]]. (8. 808), ἢ 8660 118 ἴο ρῖνθ 
186 ῥγοίδγθμοβ ἴο δηοῖθο δηὰ αἀἰθδγεπὶ Ἔχρὶδηδιίου, ἡ δ ἢ διουάοὶ (υξ 

ΒΌΡ. 8. 47) 88 βυρροβίθοα. ὍΤῇδ νϑὺῦ Ὦ29 τλθδῃ8 0 σοῦογ. ΟΥ̓ Θοῦγ86 ΤῸ 
ΤΏΔΥ, 88 06 {πη Κ8, τοϊδίη [818 'ᾶθβα. Ηδθ (Πδὴ γϑίδιβ 1ἰ ἴο ἃ εονεγέπο Ὀ01]}0 
οἢ ἴ86 Φον δὰ Δἰίαγ ὈὉΥῚ Απιϊοοῦυβ, αἤοῦ (Π6 τρδηηοῦ οὗ [Π6 Ποδίμθη ; 

ΒΟ τν88 ργοΐδηθ δῃα δϑοιηϊηδβῦ]θ ἴῃ (6 6γε8 οὗ 8 Ηδθῦγον, νῃο νυϑῦ 
οοσμηδηαρα ἰο οοπϑβίγυοί ἢ18 ΔΙΙΆΣ ΟΥ̓ ψἱ ἢ φαγί, Εχ. 20: 24, Οἱ [ῃ6 
ῬΓΟΪΒΏΕΙΪΥ οονογαὰ Δ] ἰδγ οὗ Απιοςοδυβ, Βοδί θη Ἀθοσαϊ δι οηϑ γα οἴεγοά, 
Ηδῃοδ ἃ οουογίπρ οΥ αδοηιϊπαίίοηδ. αὶ ον Β6 ἀΐθροβθϑ οἵ Ὁ Ὁ, ἴῃ 

[15 ο656, Β8 ἀο65 ποῖ Ἔχργβββιυ 161} υ8. Ηδ πιυβί Γεΐδ ἰξ ἴοὸ 9. Βυς 

(18 15 βατὰ. Οὐδγ ἰδ6 οουεγῖπρ ὁ} αδοπεϊπαίίομδ ἷβ ---- ΜΠαῖ 7 Ὁ οδῃ 
Ββαγγ ἀοϑσηλίθ (Π 6 βδογῆοοβ οἴδσβα {Π|6γ0. [18 Απίοοδαδβ, ἴῃ θη, ἀεβίρι- 
πιδίοα ὉΥ ἰΐ, 88 ὑγϑϑί αἸηρ οὐδοῦ [Π6 ὨΘδί 6 Αἰίαν ἢ 180, (ἢ6 αγίξοϊδ τηυδῖὶ 

θ6Ὲ ργοᾶχϑά. Αἡ αἰαγ-οουεγίπφ, ταούϑόνοσ, οουϊὰ Βαγὰϊγ ὃ6 τοραγάὰϑᾶ 

ΒΓΕ, 88 δηβιοσίηρ ἴο 186 οἰϊηιασίϊο παΐυτα οὗἩἨ 1Π6 ἀϊἰβοουγθο. [1 ἀδεδῆὶ ἢΐ8 

ἔοσταοσ ορϊηΐοη, ἰπαγείοσθ, ἰο δ6 παυοῖ θοίίοΓ στουηάοά, 

Οπα οἰΠοῚ ν᾽ ον οἵ [Π6 σ886 1 νΜ}}}} νϑθηίυγα ἴο βυχμαβί ---- 8. ῬΡοββ᾽ Ὁ]6 016 
17 ποὺ ργοῦδθὶο ---- [δαὶ 1 αν ΠΟ ΒοΓῈ τοὶ ἢ. ΤὨΐ8 νου] βββϑυτηθ, ἴῃ 
1|6 ῥγαϑεηὶ 6886, ἴΠ6 ἔγεαυδηὶ πηοδηΐϊηρ οὗἁ 22, υἱΖ. δογάν, οαίγοηεϊίῳ, 

δη {6 ἰγδηβϑἰδίθ ἴμ5: Οπ ἐδ6 δοτάεν 9 ἑάοἶβ οὐ ἑάοί-ρίασεβ, εοἱῖϊ δὲ ἐΐδ 
ἀεείγογεν. ὙΠῸ στουπὰ οὗὨ {Π}8 ΘΟχερεβὶθ ΤΏΔΥ δ6 ἰουπά ἴῃ {πΠ6 Π)δίογγ οὗ 
Απιίίοοϊυ8δ. Αἴἶον (6 ταναρθδ σοτῃ 64 ὈΥ ᾿ΐτὰ ἰῃ ογυβα θη), Β6 θη 

ἴηιο (6 Εδϑὶ (866. 1)4η.11: 44) ἴο ἀνθῆρα διμϑ6 ]  {Πόγα ἴοσ οἴἴδησοβ ; δηὰ 

ἴῃ Ῥοτγϑία 6 δηἰογθά όσοι ἷγ {Π6 στγαδὺ ἴθ) ρ]6 δἱ ΕἸγχηδῖβ, δηὰ σουῦοα ἱἰ 
οἵ 118 ἰγθαϑιγεβ. Τῇ Ρθορὶο οὗ ἱμαὺ τερίοῃ, Ἄἐχσδβρογαῖθα ὉΥ 8 βδογίίορθ, 
Τοβ6 ἐπὶ πια886 δηὰ ἰογορα ἢἷπὶ ἴο τοίγθαὶ. Οη ἰδδὶ τείγϑαί [6 88 ουθγίδκθη 
ψ} ἢ [Π6 Π6᾿ΝΝ8 οὗἉ (86 ἀαβίγυοίίοη οὗ δ΄8 ἈΓΠΙΥ͂ ᾿η Ῥαϊδϑίϊῃμο, δηὰ (116 νἱεῖο- 

τίουβ δπίγβϑποα οὗ υἀδ8 ἰηῖο Φοτυδεΐθη. ΓΏσγουρὮ ἰδίϊσαθ, ΟΥ Ἔχ αβρογδαιίοῦ 
δηὰ ἀϊξαρροϊηϊπιοηῖ, οΥ ἃ φομηἱπδίίοη οὗ Ὀο1}}, Ὠ6 ἴ6}] ἱπίο ἃ ΓΑρίηρ' ἔδυ εν, 
δηα ἀϊεὰ Δεσ ἃ νΘΓῪ βδοσίὶ δρδοβ ἴῃ {μαΐ οοπα πο. ΠῚ ὨΟΥ͂ 70 ΣΏΔΥ 800- 

ῬΟΒβ6 ΟἿΓ ἰοχί ἴο Ἰἰοοῖκ ἰο {π|8, ἴΠ6γὸ 18 ἃ γαρΌ ΑΓ ̓γορῦγθβδ ἰῃ [86 πδβγγαίίοῃ : 

δος 41} [ὶ8 ουΐγαρθβθ ἰῇ Ῥα θβϑίϊῃθ, Βὸ ζοεβ ἴῸ 1π6 δογάδγ οὐ εαίτεηηίῳ 
οΓ ἐλ ἑαοῖΐ σοιπίτί65, ΤΟΌ8 8Δη 14ο]-ἰδτρ]6 [86 Γ6, δπὰ ἰμθη (ἢ 6 ἀεβιίγυοίίου, 

Ργοάϊοιεα ἴπ ἴπ6 ῃεχὶ οἰδυδο, μδβίθῃβ ου. [10 18 8η δυρτηθηίδίίου οὗ μιἷϑ 
γ 68, (πδὺ 6 ρΟΥβῃ68 ἴῃ 8 ἀἰβίδηι ἰαπά. 776 ἀδδίγοψον (Ὁ Ὁ), ἰο υ86 
πὸ Ἰαησυαρα Δρρ]!οἀ ἰο {Π|8 γΘΓῪ Ἔχρϑαϊίοη ἰῃ [2 8η. 11: 44, “ ποηὶ (ογἹΒ 

ὙΠ χτοδὶ ΓὌΓΥ ἰὸ ἀθϑίγου, δηᾶ υἱἱουν ἴο πηᾶκο ΔΆΥ ὙΠ} ΤηΔΏΥ," δπα, 
ἴῃ 80 ἀοίηχ, δα Ὠίτβ6 1 Ὀδοοπ 68 8. Ὁ, ἱ. 6. 15 υἱϊοσὶγ ἀσϑίγογϑα. --- ΖΓ 

6 οὈ]δοιϊεά ἴο (18 νίονν οὗ {π6 δυδ]δοῖ, {μα ἰἰ 18 ἴοο Βρϑοϊβς, ἰθὶ ΒΏΥ ΟἿΘ 

τοδὰ ὕλδη. χὶ. δηῃὰ 6 Ὑ|} ὩῸ τΟΣΘ ἰηβὶβὶ οἡ δυσὶ δῃ οδ]θοίοη. 1 οδῃ- 
26 
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πο 6 ἀδηΐαά, πηόγθονογ, {Ππᾶὶ ἴμ6 ργοάϊοιίοη 18 (9 τευ δεν οἰ ἱπιδοίίς, 
δηα (δὶ ἰΐ 15 {0}} οὗ πχδδπίηρ. ΤΠ ΟἿΪΥ βογίουβ ἀουδίβ πουϊὰ ἀγίβε ἔσο σι 
ΒηΟΙ ΠΟΥ αυδΙίογ. Ὑ͵ου]α Ηΐ8 Θαβίθυῃ ἸΟΌΣΠΘΥ ΟΥ Ἔχρϑαϊπίοη θα ἀεβοσι δοὰ 

ἐπ ἰδηρυδρα 80 ΟὔθουΓΟ, δῃὰ 80 8] 6 π ἔγοτι [86 υϑ08] τηϑί Βοάβ οὗ ἀδβϑοσι δίηρ 

ΒΌΘΝ αυθηῖβ ἢ Απά (μϑῃ, 'ῃ οαβ86 Απιοοδυ8 18 ἀοαὶρηαιοα Ὁ Ἐξ ΦΌ, μον 
σου] ὰ ἐ᾿Ἰ6 αγόϊοίο ὈΘ ἀἰδροηβοὰ π|ῖῖ ἢ βυςοἢ ἃ τοποινϑὰ τηθπίίοη οὗ δ ιὲπὶ 9 
Ἴμαθ6 ὕνγο οοπδίἀογαιΐομβ οοοβϑίοη ἀουδὶ δηὰ μοδιἰδιίοη. ΤΒοσα 18 βοσὴθ- 
ὙΠδὶ 6886 οὗ ἀ συ γ ἴῃ (ἢ βοϊυ!οη ρσίνθη δῦονο ; δἱ ἰθαβδὶ {Π6 γα 18 [6 88 οὗ 
ται πη δί1ς98] αἰ βου] γ. Βαϊ (ἢ 6 ρξποΓα] 8686 οὗ [Π6 ρϑββαρβα 15 Ρ] ΠΥ 

᾿ ΣΏΟΙ ΒέγἰΚίηρ, οὐ {πΠ6 στουῃὰ ἰδΔδὶ δβϑυτηθά. 
ΤΡ ἼΣῚ, ὁμέ μηίο ἀεειγμοίίοη. Ὑ Ἰοβαῖον (Π 16 70 Ὑ͵οοΒοα, 5. 42 864.) 

Βίγεπυουβὶγ ἀοίοπαβ {Π6 ροβί το, [πδὶ ΓΘ ἷἰβ ἃ υεγὸ ΠΕΓα, ϑιιρογ θα ἴῃ 118 
508] Βθη56. Ηδε ἰγϑηβ᾽δίεθ ἰμυ8 : 4πα μηί  ἐ{[{π6 ΠΑ! Ἔν ε  Κ] ἐς σοπερζείδα, 
οἷς. Η8 δγρυϊβθηῖδ ἃγὸ ὑηβδι ἰϑίδοϊοσυ. ἋΣ πιυδί πιθαὴ εἰἴμοὺ ἐολὲξε οσΣ 
ἀμγίησ, ΟΥ 6136 ππέο, φυδη ἰοθ. Ἰδυβ υπάοτγβίοοά, ἰὶ νου] πιᾶκο (ἢ ἄθϑι ἢ 

οὗ 1Π6 ἰγγβϑηῖ, νυ μῖοῖ [Π6 ποχὶ οἴδυβο ργβάϊςοῖβ, ἰο ἤαρρεπ ἀμγίης ἴῃ6 ὮΔΙΕ 
ΘΚ, ΟΥ ἴο Ὀ6 ἰαἰκίηρ, ῥ͵δοα πῚ}} {μδὶ νγὰβ οοιρ]οἰβα ; βο ἰμῃδὶ ἈΠ ΟΟ 8 
Σουϑὶ, δἰ 81} ουθηίβ, οὔ βΒ0 6} ἃ στουηά, δανα ἀϊοὰ οἰἴΠον Ὀεΐογο [86 δὰ οὗ 

1Π6 {πγ66 δῃὰ ἃ 18} γὙϑδσβ, οὐ υβί αἱ {πὶ ροῖπι. Βυϊΐϊ ποῖῖποῦ οὗὨἨ 1686 
ῬοΒΠοη8 8 ἴγυθ. ΤΏΘγα οΔη Ὀ6 ὯΟ αυθϑίίοη 88 ἴο ἴῃ6 τὶρῃϊ ἴο ἴ8 Κα ΓΙΒ32 88 

ἃ ποι, ἴον Β06 ἢ} ἃ υϑᾶρε 8 ἔγσεαυθηῖ. ΑΒ 1π|16 αυθϑίϊοη οδη {πο γα 6, 85 10 
8 ὁπογρεῖὶς πιοδηΐησ. Τὴ νϑΓῸ πη68Π8 {0 σοηδιιηιπιαίε, ἰο ἤπέελ, ἰο σονη- 
»ίείε, εἴς. ; δῃά οὗ οΘοὺυγδβθ ἴΠ6 ποῦυῃ ἀδϑίρτιδίθ8 οοπδμριεηιαίίοη, α {μἰ] ἐπα οἵ, 
α βηϊελίπρ ΟΥ} υὐἱιὰ ; ---- ἃ πιοάςε οὗὨ Ἔχργεβϑίοῃ βίγοηρει [ἤδη {δαὶ οἵ πλ ΣῈ 
ἐχοϊείοη, εἰς. ὅδ 88 10 6 {Π|| 6πᾶ οὗὨ π6 ἵγγδηὶ. ὙῈ6 " 1π ἼΞῚ ἴθ 
θοϑὶ τοπάδγοα Ὀγ δι. ΤΠ βοπίθηι οἵ (Π6 να τβ6 δίῃ 8 ἀτταηροὰ ἰδ: 

“Ηδς »}}} πρᾶκα ἃ ὅγπι ᾿ἰδασὺθ πὴ ΤΏΔΩΥ δροδίαϊθ ἰα 8; [ὉΓ (γε 6 δηὰ δ 
ΒΑΙΓ γοδσβ Μ1}} ΠΒ6 στοονϑ (Π6 Βδοῦ ἤσθ8 πα Οὐ] ΐοἢΒ οὗ τῆ 6 ἰδ ρ]6Ὲ ; δ6 

Μ|1 ὄν δγϑοῖ ἃ βίδίι: οὐ Ψψυρίίογ [ἤδγ, δοοοιρδηϊθα ὈΥ 118 ὑϑυ8] δα ρ]ο 
ψῖ0} ὀχρδηδοα πῖπρβ δἱ 118 ἔδεί ---- Ὀυϊ ἃ ἀΓΘΔα Ὁ] γανεγβα Μ|} ον οσίδ κα 
Εἷπι; [86 ον Βαϊ πες ἱπάϊσηδίοη οἵ Ηδδνθη, (Πδὶ τ εἰς ἢ 18 ἱστου εσεὶ- 

ὉΪΥ ἀεδογθϑά, νν1}} τδκα δὴ υἱίεν δηά ἢπ] πᾷ οἵ μἰπι. ΤΒυ8 8]} ἰβ βειοοί ἢ 

Δη ΘΒΕΒΥ͂. 
ἼΘΙ ΤΣ ΤΙ}, συεη ἰλαί τολίοὐ ἐδ ἀδογοοά, τὶ ἐλαϊ δε ροιιγεα οὐ, οὐ εὐεπὶ α- 

εγεεα [ἀοϑιγυοιοη} δλαϊ δὲ μοιιγοά οὐδ. 6 δοσθηίβ [Ὁ]]ονν {πε βθπδα οὗ 

(6 ὅγοί γοπδογίηρ, δπα ἀΐνίἀα δοοογάϊηρ᾽γ, ρυϊηρ ἃ Ζάζορὴ Φάϊοπ ου 

πο... ΟΥ̓ οουγδα, ἱΓ νι6 ΤΌΠΟ, (πθπι, (μ6 νετῦ 15 ἐπιρογϑοπαΐ, οΥ δἰ ᾿Ἰθδβὶ 
α Κἰπὰ οὗὨ οοπϑίγιοίϊο ργαεσπαπδ ΜΙΟἾ ἱπηρ}168 ΓΙ [ῸΓ 118 ΝΟΠ)., ΟΥ 656 

«οναίδ, ἱπαϊσηαίίοη, οὐ σεγδο, 18 ἱτηρ! θα. ΤΠ σοσὺ Ἴ19 18 ποῖ υβϑὰ ἴῃ 186 

1ἰτγαὶ δοῆβθ, Ὀαΐ ΟὨΪΥ ἰπ 116 ἰΓορίοδὶ οὔθ; δῃᾷ ἱΐ 18 δἰ νγδγ8 Ἰοἰπθαὰ πὴ 

806 δ ᾽θοὲ 11ἰκ6 ἴΠ086 δὲ πϑιηθᾶ, ἩΒΙΘΝ τα 68 [Π|6 γ τ ΘΑΔΥ ἴο Ὀ6 ὑυ- 
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ἀαοτγείοοα, ΣΓ 1 Ὀ6 ὀπιρίογϑά ἴῃ δὴ οἰ] ρε08] 87. [11 186 ἃ Κἰπὰ οὗ ἱεγηνίηπιι 
ἐεοῤπίσιις ἴον [πΠ6 Θπαργεββϑίοη οὗ βυςοῖ ἰάθββ ; δηά δεΐπρ ἐπέγαπεί το, ἰὶ 
ΤΕΆΔΙΥ ρόο68 ΟΥ̓ΘΡ ἰπίο ἃ ραδεῖυο Βθη86. 1 6 [Ό]]ονν (Π6 δοοθηίβ, ἐπ θη, 
ποῦ 18 Ὧ0 βογίουβ ἀ ἢ ΠΟ. ΠΥ ἴῃ [Π6 οοπδιτυοίίοη. Βαϊ 1 6 ἀδθραγί ἔγοιι 
δβεπι, δηα ἰδ ΓΣΉΓΙΣ 88. ἃ ΡΑΤ οἰ ρίαὶ πουπ, ἀπά ἃ5 {16 Νοηι. ἴο ὭΣ, 
1Πδη 41} 18 ΘΆΘῪ Δπα οὈνίοιβ. "[ὯΪ8 πη πη 6 Γ οὗ [ῃ6 οἴαυδβο ἰδ δὴ δάνδποα 
ὌρΟη ΤΡ: ἼΣ. [{ ἀοδίσπαίθϑ ἃ ἰοίαὶ ἐπ ὙΏ]Οἢ 6 ἀεηηϊοἶψ ἀδογοεά ὉΥ 
Ἠδάνϑη, δπά {Π18 ἄθογθα 18 δε γοπα οοηίγοὶ δηὰ ἰγγενεγβϑι 8. ΤΊ ΝΟΥ 
δΆ 6 86 π|Ἰπιθηἰ 8 ἀσνε]ορθα ἱπ Γχ ΓΙ ΣΡ 1ἢ 158. 10: 28, 28:22. Τῇδ 
δος βϑοῇ οὗ ΘΠΟΓΡῪ δπᾶ ἀσῆηϊίοηθβα το {πὸ τἤγραὶ, ἔγοπι [Π6 δἀαϊπίοη οὗἁ 
ΠΣ ΓΟ, ταυδί 06 ΟὈΥΟυ8 ἴ0 ΘΥΘΙΎ ὁπ6 ἴἈΠΉ ΠΑΡ ἢ (Π6 Ηοῦτον. ΤΙ 
πΆσΈτΥ οἵ Ῥοιγίης οὐΐ ΟΥἸ αἰ παῖ68 Βα σα ἰπ ΠΏ: 3 ἽΠΡὶ οὖν. 26, ἀπά ἴ5 ἐμεγο- 
ἴίογε ὕοι ἢ πδίυγαὶ δηά ἸὈγοὉ]6. 
ΞΘ 55, προῆ Ὺΐπι τοῦο ἴὲ ἰο δ6 πιαίδ ἀδεοίαίε. (Λυϊια ἀϊβεγοπι τοδὶ 

Ὀο: (ἐδὲ ἀεδίγοψεν, τοαδίοτ.) 15 ἴῃ 6 ρϑγι οἱ ρ᾽8] ᾿πίγαπϑ. ἴογπι, 5. [ΕΠ 88 

ἰν Υ8 ἃ ραδβεῖυθ Β6η86, 8Π4 {ΠΟΓΘΙΌΓΕ πη 6Δη8 αοἰοη άπ, υαδίαπάιιβ, ομ6 τοῖο 

ὑς ογ οἰσῆξ ίο δε ἀρδίγοψοά. ΤὮΘ ἢγβιὶ ἴβ 1Π6 ὁ ὥνθρωπος τῆς ἁμαρτίας, 
δηὰ ἰμῈ βθοοῃὰ ἰδ {Π| ὁ υἱὸς τὴς ἀπωλείας, οἵὗἩ Ῥαὺ] ἰπ 2 ΤΙιοαβ. 2: 8, 
Ἧ8Ο δρϑῃβ ἰ0 ἤδνα ᾿ι8ἃ [8 πιϊηαὰ οα ἴἢ6 ρϑββδρὲ Ὀδίογα 8. 1 ἴῃ ὁχ- 

Ρτοϑϑίοῃ 18 δι βίη [14}}}7 οουςῃεὰ (Π6 ἔδνογία παραφομασία οἵ [86 Ηε- 
γον β; {π6 αδεδοζαίογ, ἐιραδίεν' 531.8}} 06 ἘὈΞῚ Ὁ (ἐσαείδα). 

ΤΗυ3 ἐπᾶβ [Π6 δεοοῃᾶ σγεδὶ παίϊοηδὶ γα] οὔ (Π6 ὅενβ. ΤΒδ ἰγγϑηΐῖ 
πὸ Ὀτουσαὶ ᾿ς ἀροῦ ἴΠπδπ), [4115 ἴῃ (ἢ 6 ταὶ οὗ 18 σοηΐδβίβ δπᾶ οὐ ἢΐδ 
ψοηροβδῆςο, πὰ Ψ 1} 8 [Ἀ]}, (Π6 δυρυδὶ ἀγαπια οἴο568, 88 ἴῃ οὗ. νἱ]. ν"}]. χ΄. 

Ιι που]ὰ Ὁθ ᾿ππ||6 ὕο ΤΥ ργθβθηΐ ρύγροβα, ἴο ρίνο ἃ πιϊπαΐθ ᾿ἰδίοτν οὗἉ δ]} ὑπ6 
ἰηογργοίδοηϑ ἴπαὶ πᾶν Ὀ6αη Ραΐ ὑροη ἴπ6 ρᾶ5βδσθ γβερθοίηρ (86 δουεπίψ 
ιοεεῖ 5, ἀπὰ οὗἩ [Π6 οἤἴογὶβ τηδάβ ἴἰὸ βυβίδιη ἴῃ. Μοϑί οὗἩὨ ἰδθαὶ ἀδροηὰ οἡ 
δοῖὴ8 ἃ »γίοτί οοποθρίοη οἵ πιδῦ Πδηϊοὶ οὐμχῦ ἴο 5Υ, γΓαίμοσ (8 οἢ ἃ 
ΡΜ Π]οΙοσὶοο-ἰδίοτιοαὶ ἀδάαοιίίοα ἔγοπι τδὺ ἢ6 88 βαϊὰ, ΕῸΓ πὶν ργεδοηῦ 
Ρυγροϑο, 1 ποοά ἴο ποίίς8 ΟὨΪῪ ὕνγο οἶ88568 οὗ Ἰηϊαγργοίδιίοη ; (1) ΤῊ δχοὶα- 
εἰνεὶγ Μρββίδηῖϊς. (2) Τῇ ὀχοϊ υβίνου Απο- Μεββίδηϊς ΟΥ̓́ (δ6δ66, ἴῃ (δεῖς 
ογάογ, 1 5}|4}} ϑρϑδὶς υϑσὺ ὈτιΘΗ͂Υ. 

(1) Τῆξκ ἘχοσύθινθενΥ Μεββιανισ. 44π ἀποϊηίφα οπε, α Ῥτγίηοε (Υ. 35), 
[5 οοηνογίρα ἰηῖο (δε λ7ήεδδίαλ, (δε τίποε, ἱ. 6. ΟΠ γί τΔ6 Κίηρ οὐ Κίηρδ. 
ΤῊς ουἰης οὔ οὗ απ Αποϊπιοὰ Οπε (ἴῃ ν. 26) ἴδ {π6 νϊοἰοηΐ ἀδδ(} οὗ 6δυθ, 
ἰλε Δεβείαλ; 5 ὙΝᾺ) ἀρείσπδίοβ δ]8 νἱοδγίουβ βυβεσιηρ ἴῸΣ δίῃποτβ. ΤῈ 
ὕπιθ στ βθὴ π6 Θηίογθα οἡ Πἷβ ΡΟ τα] ἰδίγυ, 18 [86 ἰεγπιίπως αὐ φυέόπὶ οὗ 
86 εἰχῖγ-ῦτο σοο 8 δηἀ (Π6 ϑαυθὴ ἬΘΟΚΒ; δη 686 ἵνο αἰβί ποῖ ροτοαβ 
ἃγα σοπιδὶποαὰ ἰηΐο ὁπ, Μ ΒΊΟΝ 18 πδή6 ἴο σοιηιθησο, ποῦ τ] ΟΥγυδ᾽ ρῥΓοῦ- 
ἰδιαδίίοη, ἢογ γϑὲ ὙΠ} {πδὶ οὗὁἨἁ Παγῖαβ, θὰϊ τ {Πα οὐὗὁἩἨἯ ΑὐΐΑΧΕΓΧΘΒ τη (Π6 
ἡποητθῖ γοαγ οὗ εἰβ τοῖρῃ. ΝΙῸΣ ἰδ (818 41} {πδὺ 18 δββδυσηθα. Νοῦ ΟὨΪΥ 18 
ἴδε μογοά οὗἁἨ ἴδ δὲγιλ οὐὗὁἨὨ ΟἸ σῖβὺ ἀΓΌΠΓΑΡΙΪΥ β8εῦ δϑιὰθ ἤγοαι ἴ86 οδευϊδίοη, 
Ὀυϊ 'ἴπ ογάϑυ ἴο δάυβι 86 εἰχῖγ- ἴθ πο 8 ἴο (86 ρετὶοά οἵ μἷ8 δ ἴγϑῆςθ ἢ 
δὲβ ΡΌΡΙΙο πιϊηἰϑίγγ, [86 τεϊζῃ οὐὗὁἨἁ ΑΤΙΆΧΟΓΧΘΟΒ ἰδ τηϑ6 ἴδῃ Ὑ68 ΓΒ ἰΟΏΡ6 Γ᾽ [ΒΔ 
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86 τοοϑὲ δυίμδηίὶς διϑίοτί 8 πγδῖζο ἰδ, ;. 6. ἢ γ-ΟΠ6 ΥΈΔΥΒ ᾿πδἰοδὰ οὗ ἰογγ-ὍὯ 6, 
ΔΗ 50 τυ 18 ΤΠ ΘῺ ἰδίχοη ἔγουι [86 τϑῖρῃ οἵ ἷβ ἔβίμες Χοσχθ. ὙΥΠΣ 4}} 
[1686 Δϑθυ τη ρ ΙΟΉ8, (86 βἰχίγ- 6. πΘο κα (62 -Ἐ 7) οὐ 483 γεδγβ δζὸ αδἵ Ἰδϑῖ 
δα)υδιοα ἴο {πΠ6 ραγοά, ψ ἤθη 6808 γὰ8 ὈδρίϊΖοα δηὰ δπίθγοα οὐ δι15 οἴ οἱδὶ 
ποῦκ. [Ιἢ {Π18 ὙᾺΥ 0 ΡΟΓΕΪΟΠΒ οὗἨ (6 βανθῆτυ 6 8 8ΓΘ ΒυΠΙΣΩΔΙΓΙΪΥ 418. 
Ῥοβϑὰ οὗ. 

Ι προὰ ποῦ ἤθγὸ γαροδῦ ἴπ οὈ)θοίίοπδ ἴο πιοδὺ οἵὗἠἨ [π6856 ροβι(ο8, νος ἢ 
πδνο Δἰγθ  αγ ὈΘΘη τηδὰθ 'ἰῃ {86 ργθοθαϊηρσ ρᾶσθ8. Μοϑὶ οὔ ἰβοβα οδ)θει! ἢ, 
ἴο ΒΆΥ ἴἢ6 ᾿δα5ῖ, ἃγ6 ἑοαπάδα ἴῃ ΡΠ] ΟΪΟΡῪ ἀπὰ πὶ Ὠἰβίογγ, 85 γ1ὸ}} 85 ἢ ἴ88 
ΔΏΔΙΟΩΣΥ οὗ (6 Ὀοοῖς ἴῃ σοπογαὶ. ΕουρὮ οὗ ἰμθπι, δὲ 8}} ονυθηΐῖβ, Ὑ}}} δὰθ 
ἴπ6 ᾿τοϑῖ, δηἃ ἀγθ δη γοὶυ ἈΠΒΉΒΉΘΓΑΌΪΟθ. Βα "ἢ ηοΐ, δὶ [Ὁ] οτ8 ἰῃ τὸ- 
δροοῦ ἴο ἴπ6 οπ6 ΤΕΠΊΔΙ Πρ ἰσεεζ, ἰ8 ἀθεϊδῖνο οὗὨ 6 ὙΒοὶθ πιδίζογ. ; 

Αφοογαάϊης ἴο ν. 26, απ αποϊπίεα οπα ἷἰ8 ἴο Ὀ6 ευἱ οΗ αὐ ἴπ6 οἶοδ6 οὗ ἴδ6 
δἰχίγ-ίισο νι Θ οἷ, δηα οὗὨ σουγπα αὐ ἴΠ6 Ὀορίπηϊηρ οἴ [86 οπ6 τοφεῖ᾿, '. 6. δου δὶ 
νοασβ. Το ἸΠΙΘΓΡΓΟύοΓΒ ἢ αυθδπίίοη, πονγανοῦ, τᾶ 18 οχο βίο ἴἤσοο δηά 
8 ΠΑΙΓ γ ΑΓΒ ἰαῖοτ. Βαϊ 1ἴ 18 αυϊΐα ρῥ]αἰπ, (Βδῖ ἴδ 18. ἀυτγίηρ ἴΠ6 τοδί ηάθσ οὗ 
6 σσθοκ,, ἱ. 6. ἀυγηρ ἴΠ6 ποχὶ δπὰ Ἰδίίοσ ἴσο δηὰ ἃ μα] γϑδσγα, [πδὲ ΟἿ Γ᾽ 
ἰαχὺ 8 Κ65 ἴ[ἢ6 Ὀγ ΠΟΙ ρΑ] ἀδβοϊ δίϊοη5 οὗ (ἢ 6 ΟΥ̓ δηα βδῃοϊυδεΥ ἴο ἴδκα ρυἶἷδοο, 
δη4 116 ἱπνϑά δου ρουῖδθθβ δῇ {π6 οἴοβα οὗ {μ|8 ματοα. Τ]6 Ὄχοϊυβδίνεὶγ Μρ8- 
δἰδηὶο ᾿πιοΥργθίουβ, πόνγθνοῦ, δῖα 7 μεν ἴθ ἀοβοϊδίον, δὰ [6 Ποπιαπ ἀστὴν 

[86 Ροορὶθ σ]ιοῖι Βα ἰοδάβ οη ἴο ψδβίθ {86 ον δηὰ (86 βαποίυδσγΥ. Βαϊ ἰῇ 
Ομ τϑὶ 88 οσιυςβοά ἴῃ Α. Ὁ. 34, ἐεπὰ Τί Ἰηνοϑίθαὰ ογυβαίοῃ ἰῃ Α. Ὁ. 
10, γ ᾿ᾶνθ {μἰτίγ-ϑῖχ ἱπίουνοπίηρ Ὑ6 85 ᾿πδιοδα οὐ ἴμγοα δηὰ 8 δὶ ἢ Ὀθίογθ 
ἢ σόοσκ οὔ συΐῃ ; -- ἃ πιδίίου ἘΠ] ΟὮ, ἢ δυοῇ 8 Ὀοοῖϊς οὗὨ βοουγαῖο ἀδῖ65 ἃ5 186 
056 ὈΘίοτΘ ὑ8, 18 πα 1 6510]6 ὈΘγοηα 4}} αποδίοη. Βεϑβϑίάθϑ, λου, τσλετε, ἀϊὰ 

Τὼ ἀἰϊοῦ {0πά46τ᾽ ΔῊ βροείδὶ ἰοΐχθηβ οὗ αἰνίῃηθ νθῆρθδηῃσθ, βυιοδ μ6 9: 37 
Ρτοαϊοῖβ ἐπὰ (γθδίθῃβ ἴὸ ἴ[η6 ναβϑίου ὃ 76 Κπον ποῦ σῆοσο ἰο δα {π 686 
᾿οἶκθηβ. Βυΐ ἔαγίδοσ, ἰολεη ἀἸὰ Πα ἀϊο ὃ [Ιη Α. Ὁ. 81. Ϊπεϊεοκὰ οἵ ρον τς 
ἴθθη δὲ {86 οἷοβθ οὐ 86 ποίϑα ἐαδί τοφεῖ, 8 ἀθδίῃ ἰοοῖς ρίδοθ ϑοῦιθ οσγίγ- 
δαν ἢ γ6 88 ΔΠΟΥ ΓΒ. 

Ϊῃ ὁ πογὰ, Πἰδίουῦυ 18 δ υἱΐοῦ δηᾶὰ Ἰγσγθοοποι δἷθ ναγίδποθ Ὑ 186 
ϑοῆθιιθ οὗὨ ᾿πιογργοίδιίοη ἰπ αποϑίίοπ. [0 ἰβ ἰπάθοὰ ποπάοσῦι ἴμδὶ ἰδ δνὸν 
οοὐἹὰ αν Ὀθθη δανοοδίθαἃ ὈΥ δϑηῃβ ὉΪ6 θη. Ασοογάϊηρ ἴἰο 118 δοθ πι6, 
“76δ5 ΟἾτὶδὲ δὰ ἴπ6 Πονπαπ ῬΟΘΥ Γὰδ δἰπιοϑὶ {Π6 ΟΪῪ ἀρϑηῖϊδ ἀονοϊοροὰ 
ἴῃ 16 ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἢ ὙΒΘΓΘΔΒ 10 168 ὍΡΟΙ 1ῃ6 νΕΓῪ μος οὖν. 234, {μ80 ἐλ κευεη- 
ίν ιοοεζ8 ῬΒΕΟΕΡΕ, ἰδὲ σοιιῖπῳ ΟΥ̓ ἰ(ἢ6 γι εοδεοιαθ. Ὑθα ὈΪ δδίησβ ἴσο 
ῬΓΟμἶβο, τὸ ποὺ Ὀδϑύονσο 001] ἈΠῸ ἰμο56 66 Κ8 ΔΓ σοπιρ[οἰθά. 

(3) ΤῊΝ ΕἘΧΟΣΌΒΙΝΕΝΥ ΑΝΤΙ-ΜΕΒΒΙΑΝΙΟ ἹΝΤΕΗΡΕΕΤΑΤΙΟΝ. ῬΊΘΒΟ]ΟΓ 
(1π δῖ8 1) 6 εἰεδτὶφ Ἡγοσλθη) ᾿ὰ8 σοποοηίγαιϊθα 41} (μδὴ ᾿δ8 Ὀθδθὴ βαϊὰ, δὰ 1 
ἸΏΑΥ Δα], 8}} {π4| οδπ ψ͵6}} Ὀ6 861, ἴῃ ἔΆνΟΣ οὗ {μἰ8Ί'ι Ηῤφ ροββθββθδ ἀϊβίλη- 
βυϊεοα σΥγΙἰςΑ] 5Κ1}}, ἀπὰ τὰϊ μα] ἃ ἀἰβου πιϊηδθηρ Κπον θάχο οἵ ἴΠ6 ἩΘΌτγαν. 
ΑΙΙ ἰὑγη8, Ββονενου, οὴ ν. 24. 8. 25--- 27 τηυβὲ υπαουδίοαϊγ Ὀ6 οοποοδοὰ 
ἴο δία, [ῸΥ ΓΘΆΒΟΠ5 {6 ἴἰο [Πο86 δγοδάυ αϑϑισῃθᾶ δὔονο, ἰῇ ἀσίδποο οὐ 186 

ἰηἰογργοίδιίοη ΠΟ 1 μᾶνο σίνοη. 1 οδὴ ῃοΐ ἀουβί, [ὉΓ 8 πιοπηοῃΐ, [δδὲ 
1Π6 86 γ ΓΞ65 γοΐοσ ἴο Απϑόοθυ8. Βυΐ [Ὁ [6 ΓΘΔΞΟΠΒ βίαι (1η Οοαπι. Οὔ 
γ. 24), 1 οἂπ ΟΥ̓ ΠΟ Τη6 808 ςοποθάς ἴο δίτῃ (πΠ6 ροβιίοπ, ἐμαὶ (Π6 σοοὰ ἴἢ6γ6 
Αοδισπαῖοα ἢ88 Γαβροοῖ οἷν ἴο ἴ86 τοϊοτη ἤγοιῃ ἴΠ6 ΒΑΌΥ]οΟπ ἢ οχῖϊθ. Οοαι- 
Ρδγίβϑοη οὗ δεῖυδὶ ΒΙβίοσΥ ὙΠ Π6 850] πα ϊὰ ργοβρθοῖβ ἀπὰ Ῥγοπιΐϑθ5 Βο]ὰ ου 
ἴῃ ν. 24, νὶ}} βΒῆονν Ὀθγοηῃά 4] γοαβϑοηδῦϊΐο ἀοαδί, {παὶὺ {π6 Γ] ] πθης οὗὨἨΈΠ 56 
Ρτγϑαϊοιίοπϑ πιυϑὺ Ὀ6 βουρὰϊ οἰϑασίογα ὑπδὴ ἴῃ (μ6 τοΐατῃ ἔγοαι δχῖϊθ. Ι 
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Μγ ᾿οδάϊηρ τοβδοῦδ (Ὁ ομοοθίηρ ἴδ ππφάξωης ἐΐδν, ἰὼ [18 6886, ΑΥΐ86 ΤΎΟΙΩ 
ὯΟ (οδῖσηι ἰο “' δρὶ!ς ἴ[Π6 αἰ οτθποο" Ὀούποθῃ ἰδ ἔτο σοῃῆϊοηρ νον 7υδὲ 
δἰδιεὰ. [Ιοπρ Ὀοέοτο 1 οουὰ οὈὐδΙη ἃ ᾿βιρμῦ οἵ  Ἰθδ ον δπὰ Ηοβτηδῃ οἢ 
ἰλε εευεπίῳ ιυεεΐς απὰ γεατγϑ, 1 δα οοἴηθ, ἔγοιι [86 διπιρὶα βϑίυαγ οὐ [Π6 ἰοχῖ, 
δΌ σι δι Δ} }ν ἰο (Π6 ϑδῖηθ σοποϊυδίοη ὑμαῦ 1 αᾶνθ ον ἀσνυοϊοροά. Βαΐ βοπιθ 
ραγι οἶδ νβ οὐὗὁὨἨ [06 ργορθθοῦ σοπθπαυθρα 580}}} ἴο Ὀ6 ἀκτὶς. Οα (8686, 186 ὕνο 
ἩΓΙΓ6ΓΒ )υδὺ πιο ἢδΥθ οδδὶ βδοῦιθ ποὺ ἰἰρῖς. ΑἹ] βθϑπιϑ σαρϑῦϊο οἵ τϑαβοῦ- 
8Δ0]6 1Πυδίγαξου, δηὰ ον οὗ ἃ σοοὰ ἄσρτοο οὗ οογίδιπίγ, τεῦ [86 Θχοορίίοῃ 
οἵ ἴπ6 Ὀορίπηίπα πὰ οπὰ οἵ ἴπ6 δένέπ τοϑεῖβ, διὰ (86 ραν ϊαγ ροτίοα 
φθιςο ἢ (ΠΟῪ ἀεεϊρτιαῖο, δηὰ ροσβδρθ ἴΠ6 οἶδιι80 γοϑρϑοίϊηρ ὈΧΉΡῸ . ὍΤῈΘ 
Ἰαδὲ ϑαβῃιβ, ΒΟΎΘΥΘΓ, ἴῃ δΌτι6 βοοὰ τηθϑβατθ, ἰο δ6 ἱΠ]υδιγαίθὰ ὉΥ Ηἰθιοτίοδὶ 
[μοῖδ τοδροοϊηρ (6 πουβῖρ οὗ «}0γρ᾽ῦογ ΟἸγτηρίυδ δὶ ογπβδίθηι, δα ἐ86 
εἰδίυϑ σι πὸ υϑυ8] δγιηῦοὶ οὗ (86 “ πιηροά-ίον)." ΤὍὙμὸ βονθῃ πϑοὶκ, 1 
ξερτοῖ [0 88 Υ, ΤΘΙΏΔΙἢ ΤῸ ζαΐυτο ον; Ὑ]ο ἢ Βότονοῦ ποοὰ ποῖ Ὁδ6 ἀ6- 
δραϊτοὰ οἵ ἴῃ [86 τηρδδηϊίπιθ, 1 πιυδὲ [ΥὙ ἴο ΘΟΏΒΟΪΘ Υ̓ΒΘ Γ᾽ ΤῸ ΤΥ ΟΥ̓ 
ἱσθόγδηοθ, τ] ἢ ἃ Νοη οπιήϊα ροββύπιιδ ΟΠ 68. 

ΑΙΓ 180 οἷοϑο οἵ (δὶβ Ῥγοϊγαοίθα Ὄχϑιπδίοη οὗ 9: 24---27, 1 τρδὺ Ὀ6 
ὑπ} ἴ0 τϑοδρί τυ ]δὶθ δυπητηδῖγ, δηα ἴο σοιηρατο {86 80 ]6 τῖτ [6 ΟἿΒΟΥ 
Ῥτϑαϊοϊίοηβ οἵ Πεβίοὶ. 

ΤῆΘ ΒΥ] δ οχὶϊθ τγᾶϑ ἴο σοη 16 ΒΟΥΘΏΓΥ ΥΘΕΓΒ; {6Γ.. 26: 11. 29: 
10. ἤδη. 9: 2. Νίδδσγ [6 οἶοϑο οὗ ἰδοβο, ᾿ϑδηΐοὶ Ὀείοοίς τ δ οὶ ἢ ἴο οαγηθδὶ 
ΡτΆΥοΓ, [δ δ [86 {Ὁ]]πηοηὶ οὔ ργοαϊοῦοη ἐμαὶ (Π}6 6 )78 δοιὰ γοϊυση ἔΓομΣ 
δεῖν δχῖϊθ, ταὶ σῦ δροθάῖγ Ὀ6 ἀονοϊοροά, Πδη. 9: 2, 8. ἀδογιοὶ 18 σοσημῖ8- 
εἰοηοα ἴο τη8Κ6 ἃ ΠΟῪ δηῃοσποοιηθηϊ ἴο Πἷπι, οὗὅ δὶ νου]ὰ ἴα κα Ρ]δοθ δον 
[6 6 χα δὰ Ὀοίοτθ [86 οομιηρ οὗἠἨ ἰδ στοδὺ ἀοίϊνοσοσ. ΤὨ8 ΒὨ9 4068, ὮΥ͂ 
8:1} ργοβουνίηρ [86 ΠυΏΌΟΓ δουθηΐυ, Ὀαϊ οοηνογί σ᾽ [818 ἸηἴΟ 50 ἸΏΔΠΥ τοσεζε 
67 γεαγξ, (11, δουδηὶν δεδουεη 64), Ἰηδιθαα οΥ̓ 5ἰπηρ]6 γϑαγβ ἩΔΙΟὮ Ὀδ]οηρσοά ἴο 
δα. ΡΓΟΡΈΘΟΥ οὗ Φογοηλίδη. ΦΤΏΘ στοδὶ αποϑιίοη ΠΘΓΘ 18, ΟΥ σϑῖπον βμῃουϊὰ 
06, ((Ὁν ἴῃ ἴσιο ρῥϑβὶ ᾿1τ}6 ΟΥ πο δίϊϑηοη 888 Ὀθθὴ ραϊὰ ἴο 10) : Ποθβθ [6 
Ροτοά οὗ ϑ5έευδηίν τοεοῖς οονοῦ [86 τολοίς στουπά, ἔγομα ἴῃ ὕτη6 οὗ Πδη16}Β 
τί δου ἴο [26 σοτηΐης οὗ ΟΠ τ) Τδ6 σγοαίθδι ροβδι Ὁ [6 ἴον 88 Ὀθθὴ οἴβθῃ 
ἴαδᾶς, ἴο Ὀτίηρ δὺοουΐ δ ὑπο οὐ ὑῃ6 δπὰ οὗ [86 βθυθῃτυ ὑγθο 8 ψι (ἢ 6 
Ρογιοα οὔ Ομ γῖϑυ 8 Ὀἰγῦ, οὐ οὐ ἰν)8 ρα Ὁ]1. τι ἰδῖσγ. ΟΥ̓ οουγβα ἴΠ6 ἐδγπείπμα 
α φιο α8 Ὀθθη {π6 Ῥυποραὶ ροϊηῦ οὗ σΟὨ ΓΟΥΘΥΒΥ ; ἴῃ 85 τ] ἢ 48 [ΠΟΥ 88 
απ ογα ν θθθη δἱ ᾿θδδὲ ἃ ἰδοῦ ςοποθβϑίοῃ, ὑμβαὺ {86 ἐογπιίπωβ αὐ φμόπὶ πλαβῖ 
6 οπθ οὗ (δ6 ροϊηΐδ )υϑὺ τηθπιομθά, Βαϊ ΠιἰδίοτΥ 481 68 81} δἰἱδιιρίθ ἴὼ 
δοςοιηρ 88} [Π6 οὈ͵θοῦ ἴῃ αυοδώοη. ΕὟἼοπι Ὠδη16}᾽ 8 υἱϑίοῃ ἀόνῃ ἴο {μ6 ὈϊγΝ οὗ 
ΟὨμγίδῦ, 15 βοίηθ ὅ88 Ὑϑῶγβ: 8Π4 ΒΘΥΘΥ ἩΘΘΚΒ τπδο Ὀυΐ 490, ἱ. 6. ἴον γ- 
οἰψϊ γοδϑγβ 1688β. Αἰὐἰοπιρίθ ἴο πα [μ6 ρῥγοοϊδηιδίίοη ἴὸ γεδια ἰπ 76 γ. 
χχὶχ ; ἴῃ Ογτγυδ᾽ οἀϊοῖ, ἰῃ ἰδδὺ οὗὨ Πδτῖαϑ, οὐ [μα οὗ ΑΤΔΧΘΥΧΘΒ; δ. 4]] ἔγιβ-. 
ἰσδαίοὰ ὉΥ δἰδίουσυ δρδῖῃ; δηὰ {π|8 ταδίοσ πυδῦ ὉΘ, ΔέΟΥ 41}, ρίνθῃ ὉΡ δ8 
πορτϑο δ ὈΪ6 ὉΥ (8686 τηοϑη8. Βαϊ ἴβοη, (ἢ ͵ὸ ΤΥ ὍΘ ῥθγιιἰοα ἴο δϑβὶς 
(δθ ᾳυοδιοη), δῦ ποοὰ οἵ δὶ {μ18 ὑγουῦ]α ὃ 18 ἡ“ ἀπῆν ρατί 07) ἰλε ἀπιρεῖ 9 
ἀεοῖση ἰο ρίασο ἰδέ δουθηΐν ιοϑοῖϑ ἱπ ϑωυοὴ απ αἰἰωαε 3 Ὸ πγ6 10 βΒθϑπιβ ρμἰδίη, 
ἴδδι 1Ὁ 6 ποῖ. ἴῃ δ  Γ8δ6 ρσγορβϑᾶσ Ῥαζοδ οὗ {μὸ Ο. Τοβῖ., οὐ οὗ ἴ86 Νον, 
ῬΏΟΥΟ 068 ΔΩΥ ὈΤΟΡΒΘΟΥ ΔΘΘΌΠΙΘ ἴπ6 δἰ(ἀθ οὗ ἃ Ὀοοῖκ οὗ Αππαίε ἢ ΤΒΘ 
Βεδγοδὺ ΔΡΡΓΌΔΟΒ ἰβ ἴθ θδη. Χ]. ἢ Ὀυΐ ΘΥ̓Θἢ μΘΓΘ, ὕπο γθ δ.Θ τρθ ΓΟ ῦ ἰοῦςο 68 
οὦ. ἴ86 ἐουγὶβ ἀγμπδδίγ, ὑπ} τϑ ὐπὸ ἴο ἴο ΓῚ39, (809 ΘΌΘΘ, Απθοσοδυκ, 
Ἧνο ἰδνα θη ΟὨΪΥ ΟὨ6 ΡΓΟΡ ΘΟ ΒΙΒΙΟΥΥ οὗ ΟἿ6 Κη, ἰῃ 4} ἐδο ϑουρίυΓΟ5 
ὙΒΙΟΙ ἰ6 ἀπ ναί εἰς ; διὰ (6 ϑ'υγτίδη ἱγτδηὶ '8 ὑμαὺ Κίηρ. Ἐὸγ ἔμ τϑδῖ ; σγϑαί 
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εὐεηΐε, απιὰ ἰμοδο ΟὨΪῪ δτὸ ἀοδβοσίρεὰ, μου ἴμοθθ οθ886, ῬΓΟΡΈΘΟΥ ἴδγϑ 
δδιὰθ ΠῈΡ Ῥθῆ, δηὰ ἰγϑθθρβ βιίίθῃςθ. Τὴθ υϑθᾶβοῃ 15 ΟὈν!ουβ, νἱζ. (δαὶ οἱ 
50 0ἢ. ονθηΐϊβ ὅσο δαἀδρίϑα ἰο ἱπβίγυοι ὈΥ τπηδχίηρ ἀθορ ἱπιργεδδίοθδ. ΤΏ 
ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ σουγβα οὗἨ ϑνθηΐδ ἀοοβ ποῖ αἰΐγδοῖ {πΠ6 ρσορῃβῃοῖο ογθ; δῃὰ 5ὸ πὸ 
εἰκοῖς ἢ οὗ ἴμ6πὶ ἰ8 ἄγδνῃ. 

ΤἼη8 σοπδιἀδγαῦίοη ᾿ἰαγδίθϑ υ8 δὴ οὔοο ἔγοπι 41} προοβδ! τυ οὐὗἁἨ ἰοσοΐηρ [86 
ἰεγταίπιιδ αὐ φμόηα οἵ (μ6 βου θη 66 8 ἰηΐο ἃ απϊοη Ἡ] (Π6 γοδν οὗ ΟΠ γ δι᾽ 8 
γί, οὐ οὐὗἁὨἨ ἢὶδ Ῥυῦ]]ο τα] δῖσγ. ΑἹ] ἴθδὺ (86 δηρεὶ ἀθδιρῃβ ἴο σοσησηῖ- 
ηἰοαίθ ἴθ, ἰμδὶ 845 ἱπθγὸ δὰ Ὀθθὴ Βουθη ΤΥ ὙΘΑΥΒ οὗ Οχΐθ ἴῃ τοχαγὰ ἴο 186 
δον, βανυθῃ τωθα ὑπὰῦ ΠΌΠΛΌΘΙ τυυϑῖ Ρ888 ΔΉὟΘΥ, ὈΘίογο ἴθοῪ που ὰ οΘ 886 [0 
6 ἰτουδ]εα ἴῃ {πὸ Ἰυβϑῆηοῦ, δηὰ Ὀθίοσο [86 Μοδείδῃ πουϊὰ οοσθ. ϑιχίγ- 
ἵπο οὗὨ 1686 δΔ΄Ὲ “ ἰγου ϊουβ [τη68,᾿" Ὀαὺ {πὸ ΤΟ] ρ ὁπ 6 τοῖς (Ξ βαυθα 
γ6 88) 18 ἴο ΣΘΠΘῪ 4]} ἴῃ Ποστουβ οὗ ἴπ6 ΒΟΥ ]οπδἢ ἱηνδϑίου, δηα ΟΥ̓Θ πὶ ΠΟΤῈ, 
οὐ {6 βοοσγὸ οὔ ἱπιρί θυ δηθὰ ρογβοουαου. ὙΠ [8686 ἰδδὶ δουύθῃ Ὑϑῶσβ, 
ἄπηθβ δὸ μαζδαγάουβ ἴο 86 Ὡδίΐοῃ δηὰ ἰο σε] σίου γα ἴο οϑδϑβθ, 80} 186 
οοπιΐηρς οὗὨἩ Ομ γὶδι, 80. πιυςὰ, Ὀὰῦ ΠΟ ΔΟΓΘ, βαθιιβ (0 6 ρἰδίην πα 186 
ἀδδβίση δηὰ βοορο οὗ 16 δῆρο}᾽ Β οοχῃημηπηϊοαιίίοη. Απάὰ οὗ οοὐγδο, γὸ δυο, 
οη {18 στουπά, 0 Βρϑοΐδὶ ἰηίογοϑὶ ἴο βθοὶς ἴογ ἃ υπίοη οἵ ἰδὸ ἐσγηπέπδ αὐ 
φώεπι οὗἩ ἴ:6 δουοπίψ ιυδεῖβ πὶτὰ ἴ86 γοδν οὐ ΟἸ τ δι᾿ Β Ὀϊσί οὐ οὗὨ ᾿16 θη ΥΩ 
οὨ ΡΟΝ] ̓ς οῆτθ. 6 οδῃ ἰθᾶνα ᾿ὑ τ μούουοὺ ἱΐ {418 ΟΥ οι! ηδῖθϑ, 88 σοῦ» 
ῬΣί βίης 4}} (δὶ τγαϑ δρϑοῖδιγ Ἰηἰογοδίπρ [ῸΓ ῬΓΟΡΏΘΟΥ ἴο ἀϊδβεΐοβθ. 
ἸΠΒΒΌΟΝ ΠΟῪ 88 (Π6 ραοτίοά οἵὗὨ δἰχίγ.ϊνο θα κθ ἢ85 πΠῸ ἰεγηπῶβ α φοο 

ΘΧΡΥΘΒΒΙΥ ἀδδισηθα ἴο 1ῦ, 1 οῦ ἃ βθθῖὰ ἴο Ὀ6 ποῦ ἱὨδρροβίίο, ἰμδῖ 1 δου] Ὀ8 
τερεγάθα δ8 Αἰγοδαν νἱγίι!]γ ἀοείκηδιοὰ ὈγΥ ἴπ6 Ὀοριπηϊης οἵ [6 δεν θην 
γΘδΥ8 1η Φογοδη. 80. βου δανθ υπάἀογβίοοα 186 τηδίϊοσ. ΤΒΘῆ 4}1} εἰιδὶ 
[Ὁ]]οννβ (ΒΟΥ σομβίοΓ 88 βυρροτγίοα δηὰ ᾿Πυδυγαἰοὰ ὈΥ διδίοτιοδὶ ἔδοϊ8β.0. Απ- 
Βούμυ8 Ὀορδη ἴο νὸχ ἴπ6 ψενβ, ἰπὰ Β. Ο. 171, ([. 6. βἰχίγ.ῦνο 65 τος 
484 γρδτβ αἴἴο Β. Ο. 606 πἤθῃ “9 6γθτῖδ 8 ΒΟΥΘΗΓΥ Ὑθδγ8 ὈδαΏ) ; δπὰ ἴπ 
1Παῦ γδδν δὴ αποϊηίεα ὁπέ6, ἃ Ἰανεῖα} ΕΣ ρσ ἢ -Ρυϊοδῦ, Ομ 85 111.,) τγ88 ουἱ ο, δπὰ 
ἴδ6 ρΡεορίο δὰ πο οὔδον ἰορὶ πιδίθ οἰ ΠΟΥ οὗ {Π]}8 σδηὶς απ] δον (Ὡς ἀθ δῖα 
οὗἩ 186 ὑγγαηὶ. υτίηρ ἴμ6 τοεεῖ (βου ὴ γὙ6818) ἴπδὺ (ΟἸ]] οτοα, πος 
ἰαϊὰ νγαϑίθ 1πὸ εὐζγ δῃὰ βαῃοϊΓΥ ; [ῸΓ ἴγο6 δὰ 8 [8] γϑδσβ ''6 ἰοοὶκ διΥυδῦΥ͂ 
ΒΟΥ 6 δηὰ οὐϊδίϊοη ἢ ἢ οτγϑοίθα δὲὶ8 ἰδ δηὰ 818 ἰ(Δοἱ-βίδίυα ἴῃ [ἢΠ6 
ἰοτηρὶΘ οἵ ἀαοὰ ; δηὰ δὺ [Π6 εἰοβα οὐ {818 ροσοὰ, δῃὰ οἵ Ἵοῦσβο δ᾽ (86 εἶοδβθ 
οἵ [Π|6 Β6ΥΘ ἢ γθᾶγδ, [6 ρουϑῃθα ὉΥ 8 Τρ] ΒΟΓΔΌΪΘ΄ ἀθδῖ ἴῃ 8 ἑογεῖσζτι ᾿δηὰ, 
ἘΠ ΠΟΥ ἢ6 δά ροΠ6 ἴο σομηταϊῦ ΒΟΥ] 696 ἀρδῖῃ. ΗΟ 18 1Ὁ φοβεῖ ]6, ΒΟΥ 
δὶς, (δὰ ὙΠ} ΠΟ 8118}} δρρθδῦδῃςβ οἵ τὰ), [μδῇ 81} (8686 ρμουοὰβ βουϊὰ 
80 ΘΧΘΟΙΥ τηοοὶ ἴΠ6 )αοίβ ο7 λιβίογψ, διῃιὰ δ 80 ΠιΔῺΥ ροϊπίβ, Ἀη]685 [6 6 Χθ- 
ϑεοεῖβ ταῦ τὸ αν ρίνθοῃ 18 Ὑ}Ϊ στουπἀδα ὃ ΤῸ ΒΑΥ ἴδμ6 ἰθδϑί, (δον δάά, 
7ἀοἰβ τλλῖκο ον δχορθδὶβ δ οραῦμου ὈγΟῦΌΔΌΪΕ. 

Νο οὔθ οδῃ τϑῆιβθ ἴο δοκηονϊοάρο (δὶ [6 δοσοσάδῃςορ οὗ ἀαίε5 δηὰ 
ευδηίδ, ἴῃ 1818 6886, 18 Β| ΧΙ ΚΊ ρ΄, 8 ἃ ΒΕΘΙΔΙΏΡῚΥ ἀθοϊεῖνο δὲ ἤγδὶ νον. Βυξ ἱξ 
τηδῦ Ὀ6 τοιῃθιηθαγοά, ἰμδὺ ἴΠ6 βίχίγ-ῦνγο τ ΘΟΪΙΚΒ ΔΘ οὶ ἴμ6 ΟὨΪΥ ροτὶοὰ ἰο 
ὍΘ φτονι θὰ ἔου. ὙΥ̓́μδὶ ἱβ ἴο Ὁ6 ἄοπθ σι (6 βουθὴ Ὑθα κ8 τος Τοῦ γ- Ὡ1ΏΘ 
γεδτβ, Ὑἢἰσ ἢ οοπδιλαϊα [Π6 ἤτβι αἰ νϊδίοη οἵ {πὸ δουθηΐυ ᾿γθοκβ ὃ ---- ΝῸ γσόοῖΣ 
8 βοτὰ ἰοδ ΤῸ ν βοὴ; ΟΥ 1 8Δηγ, ΓΠ6ΥῪ τιυδὶ Ὀ6 Ρυϊ αὐἴεν' ἴδ βιχίγ- πὸ ΘΟ, 
Ἐς βοθδ ἴ0 06 αἱ θαϑῦ δὴ πη δίυγαὶ τος οὗἩ Ἔχοβοβὶβ. Τηθα ἀραὶῃ 88 
ἴο ἴΠ6 δἰχίγ-ῦνο σϑοῖκβ, [6 δἰδίθιβιθῃ ἰῃ Πδη16] (ν. 25) ἱβ, (δὲ ἴπ6 οἱτγ 8 
ἴο ὑ6 ἴῃ ἃ οουγδα οὗ σϑυ]άϊηρ, ἀυγίης (παῖ ροτγὶοά, δηὰ οἵ σϑϑυϊ]άϊην ἴῃ 8 
διϊηϊοὰ δῃὰ ἱτωρογίδοϊ δῆμον, ὈΥ ΣϑδδοῺ οὗ (τουδ]ουδ ὥπηθβ. Ὑοῖ, δοοογά- 
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ἴῶν ἰο [86 βοβθιθ οὗ ἱπίδσργοίδοη ΒΟ ἢ τὸ ΔΤῸ ΠΟΥ͂ ΘΧδυηϊῃΐρ, ἴδ ἤχεὶ 
ΒΟΥΘΏΪΓΥ γΘδΓ8 οὗ ἰδ 6 5ἰχέγ-ῖ γο 66 Κ 8 δ’ ἴδοδο οὗ (Π6 Θχ!]θ, σβθη “6 γι88- 
ἰθῶι ἰδΔῪ αἱἱ (86 ὑπὸ ἴῃ στυϊη8. Ἴμθδθ ἔτο οἰσουχηδίδποθβ δοοῖ) ἤθη, ΔΙΗ͂ΔΣ 
11, ἰο ἀδοϊάθ δραϊπβὶ (6 βοβθπιο ἴῃ αυδδύοη. Οουϊὰ ἱξ 6 Ββονγῃ, Οὐ ουϑθῃ 
2846 ῬΓΟΌΔΌΪΕ, ὑπδὺ {πὸ βου ὴ θα ἷκβ οἰ 6. ἔθ ον ἴμ86 δἰχίγ-νγο 6 κ8, Οὗ 
δ΄6 ςοὔγαϊηδίθ δηὰ δοηἰθιηρογδηθουβ ὙΠῚῺῸ ἃ ρδγί οἵ (}|6 ἰδίίοσ, (θη 4} 
νοῦ] Ὀ6 ΘδδΥ οὗ ὀχρίδηδίοῃ, δηα ἴμ6 σ8ο]6 ραγαρτδρὰ ταῖριϊ Ὀ6 δηυοἶθ» 
δε, δὰ ρμἰδοϑὰ ἴῃ ἃ οἰϑδγ δηὰ βδιϊδίβοϊουυ ᾿ἰρδε. 
Το δι ΓΔ ΌΪ6 85 ἰΐ βθθ 8 0 ὃὉ6 ἴο Ὀτῖηρ [Π]8 δϑουϊ, 1 σδῃποῖ οἡ ἴ86 ὙδοΪΘ Ρ6᾽- 

δυδλὰθ ΠΟΥ ΒΟΤΙΏΘΏΘΌ 68] οοπβοΐθησθ ἴο Ὀ6 τϑοοποὶϊ δα ἴο 86 ρίδη. 1 866 πὸ 
δλιδίβοιουυ ΜΔΥ οἵ τοιηρονυϊηρ [86 ποργοδβίοῃ τὶ ἢ ἴἢ6 ἰοχὺ τηδῖκο8, οὗ ἰῃγ66 
αϊξεϊποί Δη ἃ δυσοοεθδῖυα ροτιοδ, νἱΣ. οὗ βούθῃ, βἰ χιγ-ῖτο, δῃηὰ οὔθ σσϑοῖκβ. ΤῈΘ 
ἬΤΟΙ 566 18 ὈΙΔΙΏΪΥ ἴ0 πηοδῃ, ἢοΐ ΟὨἶΪΥ (μδὺ ἴΠ686 ἃΣΘ ἴο Ὀ6 ΤΘοΚοηθα 80 88 
ἴο πιᾶϊκο ὕρ 116 δυπὶ οὗ βαυϑηΐυ, Ὀθὶ [παῦ 66 οἢ οὗ 86 ὕνο ᾿διΐοσ ρογίοαβ Ὀ6- 
εἴη, τβθη [Π0 ργθοθαϊηρ ΟΏ9 δῃὖ8. ΗΟ 686 οδῇ βϑυθῆτυ 6618 06 πι8ἀ0 
ουἱ ἢ 

Τδαῦ ἴπογῸ Ὑ6ΤῸ ουθηῖθ δηὰ ῬΟΥΒΟΠ8. ΟΟΥΤΟΒροηαΐηρ ἴο Ἡδδὺ ἴδ 6 δηροὶ 
ἀθοϊδῆββ, 1 οδηηοὶ ν͵6}} ἀου δ. ὅο πιδὴν ὑδίηρδ δι Κὶησὶν ςοτταβροηὰ Ὑ]} 
ἴδοι Κυονη, ἰδ [ὮΘΥ δθθῆὶ ἴο ὃ6 ἃ ρἰοάροα [ὉΓ [6 σαγίδιυ οὐ [δ6 τοϑὲ. 
Αἱ 41} ονϑηΐδ, ΠΥ ἱπῃογαποθ οὗ ἔδοϊβ, οὐ ἱπ8Ό}} }} ἴῸ 866 ΠΟῪ ΟὟ ἰδχὲ 
δοςοσὰβ ΠΕ (ποθ ὑπαὶ τὸ ἀο Κηοῦ, οσδπηοὶ τ ῬΥΟΡ ΓΘ Ὀ6 τορδγά- 
οἀ 45 ἀδοϊδῖνα δυϊάθῃησο δρδίηϑῦ {16 οογγθοίῃθαθ δη( (συ Ὁ] 688 οὐὨἨ {86 
Ῥτοαϊοομδ. Α.8 Βἰδίοσυ πον [168 ὈΘΙΌΓΘ τ8, 1 8πὶ ὉΠ80]6 ἴο Βπά ἴμ6 ἐπαϊοία 
οὗ τἰ6 ἢγεὶ ρογϊοὰ οἵ βαυθὴ πϑϑῖβ ἈΥ̓ΒΟΓΟ 1 οδῃ ΘΒ} Υ πιᾶῖκο ουῖϊ 8 ἰεγηπιὶη- 
τ α ηαο, 1 [αἰ] ἸῺ ΤΥ οπάθδνουθ ἰο πὰ ἴΠ6 ἐσεγηπέηιια αὐ φιόπὶ ἀπ 8ὸ υἱοό 
νέγεα. Αηὰ {818 15 ΘαΌΔΙΪΥ ἔγυσ, 171 διαὶ χαπιδίθ, ἃ8 δὴν ἀο, [6 ροσοαϑ 
οὗ βανθῃ διὰ βἰχίγ- τὸ σθοκβ. Ὑὸ ὈΘρΙπηϊης δηὰ εηὰ οἵ ἴδ6 δἰ χίγ- ΠΏ θ 
προῖκα (88 τηδᾶ6, 1. 6. 488 γ6δγ8, 8 ΠῸ ΙὩΟΤῸ (ἰϑοουθγαῦϊο ἰῃ ΟἿΓ [ι!ϑο- 
τίοβ, ἤδη ἴΠ6 Ὀορίπηϊηρ δηὰ οπὰ οὗ (6 βαυθὴ γϑδσϑ. Αἱ ἰοδϑὲὶ {Π6 ἴδε οἴ 
δϊδίογυ 15 0 Ὅ6 οἰδηροὰ δηὰ γοιμοάβ]]6 4, ἴῃ ταδρθοῦ ἴο ἐΐπιθ, ἢ ογάθν ἰὸ 
ἸΏΔΙΚΚΟ Οὔΐ 8δηΥ ἀρτϑοιηθηῦ Ὀοίνθθη ἴἴ δηὰ [Π|6 δ᾽ ΧΟυ -Ὡ]ὴ6 ΘΟ. Μογθονοῦ 
180 νΟΡῪ διιδὶ ζϑηιδίϊίοη ἰῇ αυθϑίϊοη ἰδ, 158 μ88 δἰγορδαγ Ὀδθ ββονγῃ, δρδϊπβὶ 
[86 ὕἴδθῃον οἵ (π6 ἰοχῖ, δηα δραϊηβϑὺ δεῖ] ἔδοιϑ. 

1 βανθ ὀχροβθα σιυβο ἢ, ρου ρ8, ἴο δὴ δεσυδαίίοῃ ποῖ ὙΘΡῪ ὑπίγοαασηϊ, 
Υἱζ., τὲ οἵ ρυ]]πρς ἀονη πίτπουΐ Ὀυ]άΐησ υρΡ. Βυΐῖ "1 αν δπάἀθανογοὰ 
ἴο Ρὰ}} ἀοτη, ΟΥ̓ ὙΒοτΘ [6 θυ πάδιϊομβ γογο ὑοϊουϊπσ, δηαὰ ἴ86 Ὀυ} Δ ης 
ΣΟΔαΥ ἴο {8}}] Ὁγ ἃ δἰ ἰουςῖ, (818 15. ποιδίηρ (δῦ ἀθβοῦνοθ Σοργοῦβίοῃ. 
ἴν ἴ6 ἃ ἄγε βίθρ ἰοναγὰ ἃ ΠΟῪ δηαὰ πιοτὸ βία Ὁ]ο δἀϊῆςθ. [1 δαὶ ἀπδῦΪθ ἴὸ 
ἐσσὶ 1ζ, ΟἸΘΓΒ ΤΏΔῪ δϑυοοοοὰ, Μάαγ 4]} ργοβρου ν (80 401 ἀθνουιν ν᾿ 158) 
διϊοπὰ ἐμοὶν οἤοντι δ! Βυ0 1 ψ}}} ποῖ ργοίθπά ἴἰο Κπον, σιδὺ 1 ἔδ6] οοῃϑείουδ 
οὗ ποῖ ἱκρονηρ ἴο ΠΥ βδιϊδίβοϊϊοη. 1τυοἷ ργοίδι [86 οοῃἤδϑϑίοη οἵ ἱβπο- 
ΤΠΟΟ ἴο ἃ ρῥγοϊθηβίου οὐὗἁἨ Κπονϊοάχο, βρδοῖ!ν πῆ θ πη ἴδ πηθδπ5 οὗ βοαυΐ- 
τῖηρ 188. Κηον]οάρσο ὅτ ποῖ Στ π ΟὟΥ ῬΡΟΎΤΘΡ. 
Α ἴδνν πογὰβ τοσθὶ οὐ 86 βυδ)εςοὶ οὗ δρρίγὶπρ νβ. 2ὅ----27 ἰο Απείοολωξ 

Ἐρῴλαηό9, Ἰμδιοδὰ οἵ ἴ86 Ποπιαπδ, εἰἴμοῦ μβοδίμϑῃ οὐ Οδσιβιίδη, δῃὰ 1 βανθ 
ἀοηῃδο. 

Ποδα ἴμ6 ἴθηοτν οὗ ἴδ Ῥοοὶς οὗ Ὠδῃϊεὶ, ἃ8 ἴο [18 Ῥτορβθςοῖοβ, ἰθῃα ἴο βιιρροτὶ 
διυὰ οοηῆγηι [86 Ἔχϑζοδὶβ ὙὨΙΟὮ 1 δνο σίνοη ΤΏ Δηδνου (0 [815 αυοδίίοη 
τουδὶ ὃθ ἴῃ ἰΠ6 δίτιωδίῖσθ. Απεοοδυβ ἀο068 ποῖ ἱπάοοὰ Δρρθᾶγ ἴῃ ἃ βρϑοϊδὶ 
ΤΩΔΏΠΟΓ, ἱἢ ΟὮδΡ. ἰ. Βαϊ δὸ ἰ8 Υἱσίπα! γ (Π6γ6,) ἰὼ (Π6 ΟΥυδδιϊηρ ΡΟΣ οὗ 
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ἐδο Ἰουγῦι ἀγπαοέν. Η16 [8]] ἰα ἱπυοϊνθὰ ἴω (δαΐ οὗἨ ἰδ ἀγηαδίγ, 2: 44. ἴδ 
1: Ἴ-ὴῖῖ, 19---26, ΑπθΠοσδαμ Βροο Εν ἌΡ ΘΑΓΒ, ἴῃ 4}1 15 ΟΓΌΘΙΥ δηὰ 
ὈΪΑΘΡΒΘΩΥ. [Ι 8: 9--12, 38---26δ, ΒΘ 15 80}}} τηογο ψτδρὮ Δ ἀοϑοτιροά, 
δ 48 ροββοδβίηρ 86 δδπιθ Ἵἰδγβοίοσβοβ ΟἾδρ. 11: 21---4δ '6 δυβθῃ ἃ 
κιπὰ οὗὨ Βιδίοτῖοδὶ Ὡδγγδίίοη οὐ ηἶπι, πιο ἢ 15 ραγ συν ὈΘγΟπα ΔΩ ΘΧδπιρὶθ 
ἴῃ 81} 86 ϑοτιρίατοθ. Ηἰ5 ἀοίῃρβ δηὰ ἢἷ5 θὰ δῖὸ οἵ [86 βατγθ μδυδοῖου ἤοτΘ 
88 Ὀοίοτο. [ΙΓ Ἰδηρυδρο ἴδ Δὴγ ἀδἤηϊθ πιθδπίηρ, (86 ἸἀΘμ βοδἤου οἵ ἴδε 
ΒΔΙῺΘ ἰγταῃΐ ἴῃ 41} {686 ρΥΌρΒθοθ8 δηὰ υἱβίοῃϑβ, [8 δἰἱοροῖδον οοτίδὶπ. Ηοπ 
ὁὀοιπ68 ἰδ ποῦν, (μδὺ 81} [8686 ρυορβϑοὶθβ βῃουϊὰ Ὅ6 υπϊέοττα 885 ἴο {815 ἰγαὶὶ, 
δηὰ ἐπ6 ργοϑοηΐ οὔθ (ἴῃ οδδρ. ἰχ.} Ὀ6 ἀϊδογορδῃϊ ἔγοπι 81} (Ὡς γοοῦ ἢ Η (δ 
Θχοϊαρένοὶυ Μοβδίδηϊο ἱπίοσργαίοσβ ἃγὸ ἴῃ ἴ86 τὶρῶϊ, [ΒΘ ΑἸΠΟΟΙαΒ 18 οὶ 
δὲ 41} (86 5α)θεῖ οὗἨ {π6 ρῥτεοάϊοϊίοη ἱπ 9: 3ὅ---27. Βαϊ 1 ἀπαίοσῳ ἴδ ΔΕῪ 
ἴοτοσ, ἰδ 15 φυϊθα ρἰδίη (μαὶ τὰ τοϊρῃς οχρϑοῦ ἰο Βπὰ Ηἷπι ἴδοσε. Ὑμδὶ Βο ἰδ 
ἴο ὃθ ἐουπὰ ἴποτο, γγὸ μᾶνὸ βϑθῇ, {7 ΠΥ οΥραϊ 5 ἴο Ὀ6 αἰνοῃ ἴῃ [818 πιδίμοῦ 
Ὁ δἰδιονίοδὶ ἔδοίδ απ ἀδίθβ. 10 18. αὐ ΥΥ ἱπιργο θα Ὁ]6 τμαὖ Βα ἢ ἃ σοπουτ- 
τοῆοθ οου]ὰ οχίδὶ Ὀούνγθοη ργθαϊοοῃ δηὰ δνθηΐδ ἀπὰ ρϑσβοηβ, ὑπ|688 ἴδ 68 
δὰ ὕδθῃ βοπιθ δοίυ δ! ν ἀοδιρμοὰ δπὰ ἴόγοβθοη οοἰποίάθησθ, ἱ. 8. ὑη|688 [8 
οπ6 ντθ ὑγϑάϊοιίίοα δηὰ (μ6 οἴμον ἕν  β]ηιοπῦ, οΥ ὕπ|688, ἱπὰ 6οά, (μ8 Ὀοοῖ 
ΘΓ ἩΓΙ ἴδ, 68 βοὴ 6 πάνθ ἈΠΟΙΙΟΔΙῪ ταὶ πίῃ θα, ροϑί ουδηζιιπι. 

1 οὔθ ΠΟῪ ν0}}} ρδάθγ ρὸ {του τι 6 σοιδρασίϑος οὐ (86 ΟΧΡΓΟΝ» 
ἴοηβ δηὰ ονδηῶ ἴῃ Ἃἢ6 ῬγορἤθοΥ Ὀοίογαε ἀ8, ἢθ Μ.}} 06 ἐοτερὰ ἰο ἴδε (δὲ 
(Πότ ἰδ. 8 δἰ δ. ὙΘΤῪ 58 γἸκίηρ, ὙΒΙΟΒ ΒΟΒΓΌΘΙΥ ἰαανθθ ΔΏΥ ΤΌΟΠῚ [0 
ἀουθ. Οομρδῖο ἴδ6 ουϊηρ οὔ οὗὨ (6 δἰχὰ ῥυίθδὶ ἰπ 9: 26 δηὰ 11: 23; 
(86 πιδιτίηρ οὗ 1016 οἷἐγ δηὰ βδποίθδυυ ἱπ 9: 26, δηὰ ἴῃ 11: 81, δίϑο ἰῃ 
8: 24: τὸ ἤπαὶ οῃὰ οἵ ΑπιίοοἊοδυβ ἴῃ 9: 26 διὰ 8: 25; ἴδπο οονθηδηῦδα 
ὙΠ ἸΏΔΗΥ ἴῃ 9: 27, δπὰ 11: 28, 80; δπὰ (86 τοιπονίηρ οἵ βδογιῆςθ δυὰ 
οὈΪδιίοπ ἴῃ 9: 27, δῃὰ ἰπ 8:12. 11:81. 12:11. Εὔνϑα [86 ΓΙΧΌΤΣ ΠΡΌΣ 
οὔ ϑ: 27, μᾶ8 1ἰΐ8 ραυβϑ!ϑὶ ἰῃ 11: 8δ6, 456.5 Ἔδ6 2800 ἀ4γ5 οὗ 8: 18 5μουϊα 8[80 
6 οοιραγοά σι (86 ὁπ τσϑοῖ οὗ 9: 27, σῇ ἀπ αἰϊονγαποθ (Ὁ (86 αἱ 
ἔδγθῃοθϑ ἴῃ {86 τπϊηρβ ρτγοβοπιρα ; ἴμ0 1290 δηὰ 1885 ἄδγ οὔ 12: 11,12, ἰῃ 
τοδρϑοῦ ἰο [86 δὺο] βιίηρ οὗ ββουϊῆθθ δά οὐϊδίοῃ, δγὸ ἴο δ6 οοπιρατοὰ (τι 
[86 Ι1Κ6 δ᾽ονγδηοθ) τῖτ τΠ6 λαἰεσεεῖ (πἶκ ἴἢτϑα δηὰ ἃ μα] γϑδγβ) οὔ 9: 27, 
ὙΠῸ ὙΠ Ὠ]ΟὮ τησδύ 4150 Ὀ6 Ἰοϊπρὰ 12: 7. 
ὙΥ θα 81} (Πϊ8 6 ἀοῃβ, οοΐαρδγθ ἴδ ἀδνοϊορπιθῃς οὗ ἰδὸ ΔΜίεδοιαπίςο ἐδπιφ- 

ἄοπι ἴῃ οἴδρ. ἰἱ. νἱ!. χὶϊ, νι 9: 24. Ιῃ ἐπί ἰαδῖ οδϑα, ἴο Μοβϑίδηϊο Κίηρ- 
ἀοπι ἰ5 ἱπάθθα πιϑηἰοποα βτβὶ; Ὀυὺ 88}}}, 1ξ 15 ἀσδηρθὰ διά ϑροίζϑῃ οἵ 8ς 
ἰδ ἰαϑὶ ἐπ ογάεν. 1Ὁ σοπιθβ ποὲ ὑπι] αὔεν 6 ϑηὰ οὔ [6 βονυθηίῦ ὕθοζε; 
186 οἴδμεον δυδιίδ ἴῃ νβ. 2ὅ---27 οοοὺς ἀαγίησ [μδὲ ροτιοά, ἱ. 6. Ὀοῖοτο ἰΐ θη. 
ΕΘΥΥ ὙΠΘΓΟ [86 πιομδγο θα ῥγοαϊοίρα οὐ Ὀτουμῆϊ ἰο νἱον (}1, ὀεΐογε [86 
ΠΟ δηά ρογρεῖσαὶ κίησάοπι ατίϑοβ. Ηον ἴΒ6η οδπ ΔῺΥ οὗ ἴμθῖὶ Ὁ [δ 
ἀγπαϑυ οὔ (86 οπιαηβῆ 15 ἴβοσθ ποὺ ἐβγουρβοας 86 ψβοὶθ Βοοκ, 8 μδῖν 
ἸΏΟΩΥ 80 οοϊηρίοῖο, ἐμδὲ ἰδ διιουπῖ ἴο ὨΘΔΕΪΥ 8} δυΐ (86 τορομὔοαυ οἵ [86 
βϑῖηθ [πηρ8 ἴῃ ([Π6 βδηθ πορὰβ ᾽ [ἢ ωῳ δ 6886, τδθτὸ ἰηνοδαμδιίοη 
86 ταδὰθ τλβουῦ Δ ζανοσῖῦο ἸΠΘΟΥΥ ἴο δυρροτῖ, δπὰ σἱεβοαῦ ἐπ 6 αἰὰ οἵ ΔΗ͂ 
α ργχἱογὶ δδδυτωρίίοιβ, σουϊὰ [πϑγο οὐ οουϊὰ ἴμογθ Ὀ6 ΔΩῪ ἀσυδί, 6 ἰ0 νδδὶ 
σΟΠΟΙ βίο ψ͵1ὸ ΒΒου]ὰ δορὶ ὃ 

Ἐὸν ἴτε ται βοδίίοη οὐὗἨ (δ6 τϑδάθχ᾽β ουτιοδίευ, διὰ αἷδοὸ ἴον {86 β8κθ οἵ 
ΒΌΡΡΙ γί Αἰπὶ τι [86 τχθδπβ οὗ οοπιρατίηρ αἰ ἴοτοπί δἰὐθιρίθ ἴ0 
γβ. 24--- 21, 1 588}} Β6ΤΘ βυδ]οΐῃ ἔμ686 σϑγβαβ ἰῃ νασίουν ἰσαπβιδίίοῃβ, 80 (μὲ 
(ΔΟΥῪ τθδῪ Ὀ6 οομηιρατοὰ πικὰ ἴπ6 οτἰρίπαὶ ἰοχὲ δηὰ τῖϊ} ὁδοὶ οἴμογ. Ἐδν 
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Βδ 6, τῃόγθουοῦ, δ6 ὙὯῸ οχδιηιῖηθβ (μθπὶ Ὑ}}} ἰϑαγῃ ὑὸ οδασωηδίθ, ἴῃ βοηλ ροοὰ 
τοϑϑϑῦτο, ἴπ6 αἰ σα Υ (πὶ δἰὐοπὰβ ἴπ6 ραϑδρθ ἴῃ αυδβίοῃ, δὰ οθδδὸ ἴῸ 
πορὰδν δὲ [6 ἀἰνουϑιν οὗὨ ἰγδηβίδιίοῃ δα ὀχρίδηδίίοη (μδὲ οχἱδία. 

Ι. ΤὴΞε Ἡδοῦτειο. ΤΙ. Τταπεϊαίϊοη. 

ι ΠΕΣ ὉΣ ἼΣΙΣ ὈΣ539. ὈΛ539 (24) 
ὉΏΠ59 ΣῈ Π ΓΡΡΕ ΞΡ ΟΣ ΟΣῚ Τεβρθοιπρ ὑμγ ρϑορὶῈ διὰ [ΒΥ ΒΟΙΥῪ 
ΟΣ ῬῚΧ ΕΙΣ ν "8385 ΑἸΝΌΠ αἰΐγ, ἴο ΓΟΒΊΓΔΙ ἢ ἰγδηδρτ δ, δηα ἴο 

ἀν ἢ- Ὁ πΘ τοὶ δ 32} 111 ἐξιπηῚ 
ϑυῦτη "81 δι 2.0 ΕΝ ΣἸΣῚ (25) 

ὈΣΞ39 22) πο Ὁ Σ ἀπ τθντο ΡΝ 

ΤΟΝ ποῦ τθ: διε ὈΥΣΞΘῚ ΤΙΣ ὩΣ 
ἘΣ ῬΊΣΞἸ ΔΔΣΣ ΟΝ Ἡτῦ39 

(24) ϑδνυθῆι σθοκϑ ὅτ ἀοοϊ θὰ 

τιν ὮΡ βίη, δηὰ ἰο δχρίδια ᾿ηίυΐ : 
δη( ἴο Ὀτίηρ ἢ νου δδιηρ τἱρμίοουῦ- 
Π6858, Δη( ἴ0 568] ν]8Ίὁοη δηὰ ῬΤΟΡΏΘΟΥ, 
δπά ἰο δποὶπὶ ἃ ΠΟΙγῪ οὗ Βοῖϊεβ. ᾿ (25) 
Μαγὶς νγὸ]] δὰ υπάογβίδηά : ἔγοτῃ [Π6 
κοϊης ον οὗ 8 οοπιπιδπὰ ἰο γοϑυϊὰ 
ατυβαίοιη Ὠηΐο δὴ διοιηϊθα οῃ6, 8 

ΣΑΣ, πε κὰ ἀν δ: βἀρεῖεοὶ (26) Ργΐηςςα, 8581} Ὀ6 βδουθὴ γϑοῖα; δηὰ δἰΧῖῪ 
ῸΣ τοπθΑ Ὁ) ἜΣ Ἵ πῶ δηἃ ἵἔνο ποοΐκα 884}} 10 Ὀ6 το, νη 
το Ὁ ΥὉ Ὃν 3983 ἘΒΡῚ Ἀ τὸ Ὀτοδὰ βρβεὺδ δηὰ ὩΔΥΓΟῊ [1 π18, δηὰ 
ΤΣ ὙΔΔΠῚΕ (21) επϊοεῦ ΤΣ ΤΙΣ [1 ἐγου ὈΪουβ ὥπιθδβ. (26) Απὰ δε 
᾿ΤΑΣ995 τῆν χττὶ ΠΝ ΠΕΡ Ὁ Σ» βιχίγ δῃὰ ἵνὸ ψρϑοῖκβ, δὴ δηοϊ θὰ 000 
ὈΘΘΌ ἐπχυθο ΞῸ3 ὉΣῚ ΓΙ» 5 ἡϑὶ 8881} Ὀ6 ουἱϊ ΟΠ, δηὰ ἰδοῦ 888}} 6 

. ΠΟΩΘ ἴον ἰδ [[π6 Ρ600]6)], δηὰ ἴδ9 
Ἰπρίσ ὃς ἼπΩ ΠΡ ΤΙΣ] 3) ἰ ΣΙ ΟΕ δηὰ [86 δβδῃποίθδσῃ 5888}} (6 Ρθ0- 

Ὀἶθ οὗ ἃ ρῥτίποο ἰμδὶ ψ}} σοῦ ἀ6- 
ΒΊΤΟΥ  Ὀυΐ 8 Θπὰ 58:84}} Ὀ6 τὑιῖϊὰ δὴ 
ΟΥ̓ΘΓ ΘΙ πιΐης βοοά, δηὰ υηΐϊο [δ6 
οηα 88}8}} Ὀ6 τᾶγ, 8 ἀθογοθὰ το ΔΒΌΣΘ 
οὗ ἀεβοϊδώομβ. (27) Απὰ 86 5888}} 
ἤγγαγ οονθηδηὶ ΜΠ ΤΔηΥ, [ῸΓ ΟὯΘ 
νοοῖ ; δηὰ ἀυτίηρ ΒΔ] οἵ [6 σϑοκ, 
80.811 6 οδυδ6 86 δδοσίῆσθ δηὰ ΟὗΪ8- 
ὕοῃ ἴἰο σθ880; δηᾶ δ Ἡδδίοὺ δ} 8}} Ὀθ0 
ΟΥ̓́Θ ἃ ἩὙϊηρεὰ ἔον] οὐὗὁ δοοπιϊ ΠΔ[0}8 ; 
θαι ὑπο ἀοειγυςσίίοη, ἀνθ ἰμδὶ ΒΟ ἢ 
18 ἀδογϑϑα, 388}} [ῃ6γθ Ὀ6 δὴ ουρουΓ- 

ἀν εασιενις ςςςςςς ἧΡΕ ἐπ λύδὸ έτη ἯὮΟ 15 ἴο θ6 βοπτΟΥ͂Θ: 

Γ΄ ΠΙ. Μετγείοι οὔ λε δεριιασίηι. Ῥεγεὶοη οὔ ἰλε δεριυασίηίϊ. ἹΥ. γλεοάοιΐοη, (ιλε ἐὐιαὶ ἰεχί ο7 οὐν 

(24) Ἑ :βδομήκονεα ἑβδομάδες ἐκ-᾿ ΣΟ ΘΠ): 
ρίϑησαν ἐπι τὸν λαόν σου, καὶ ἐπὶ. (24) Ἑβδομήκοντα ἑβδομάδες σν- 
τὴν πόλιν Σιὼν συντελεσθῆναί τῆν νετμήϑησαν ἐπὶ τὸν λαόν σου, καὶ 
ἁμαρτίαν, καὶ τὰς ἀδικίας σπανίσαι, ἐπὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν, ἕως τοῦ 
καὶ ἀπαλεῖψαι τάς ἀδικίας, καὶ τι ΒΕ αἰ ΘθΎΤΕΙ τὸ παράπτωμα, καὶ 
διανοηθῆναι τὸ ὅραμα, καὶ δοϑῆναι τοῦ συντελεσϑῆναι ἁμαρτίαν, καὶ 
δικαιοσύνην αἰώνιον, καὶ συντε σ. τοῦ σφραγίσαι «ἁμαρτίας, καὶ τοῦ 
θῆναι τὰ ὁράματα καὶ προφή-) ἀπαλεῖψαι ἀνομίας, καὶ τοῦ ἐξιλά- 

, καὶ εὐφράναι ἅγιον ἁγίων. (25) σασθαι ἀδικίας, καὶ τοῦ ἀγαγεῖν δι- 

αἱ γνώσῃ, καὶ διανοηϑήσῃ, καὶ εὐ-᾿ καιοσύνην αἰώνιον, καὶ τοῦ σφραγί- 
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φρανθήσῃ, καὶ εὑρήσεις προστάγ-!σαι ὅρασιν, καὶ προφήτην, καὶ 
κατὰ ἄποκρι , καὶ οἰκοδομήσεις. 

ἸἹερουσαλὴμ πολιν Κυρίφ. (26) Δαὶ 
μετὰ ἐπε καὶ ἑβδομήκοντα, καὶ 
ἑξήκοντα δύο ) ἀποσταϑήσεται χρίσ- 
μα, καὶ οὐκ ἔσται, καὶ βασιλεία ἐϑ- 
φῶν φϑερεῖ τήν πόλιν, καὶ τὸ ἅγιον’ 
μετὰ τοῦ χριστοῦ. καὶ ἥξει ἡ συν-' 
τέλεια αὐτοῦ μετ᾽ ὁ ης, καὶ ἕως, 
καιροῦ συντελείας, ἀπὸ πολέμου πο- 
λεμηϑήσεται. 27) Καὶ δυναστεύ- 
σοι η διαθήκη εἰς πολλοὺς, καὶ πά- 
λιν ἐπιστέψει, καὶ «ἀνοικοδομηϑήσε-" 

᾿ Φφαὶ, δίς πλάτος, καὶ μῆχος, καὶ κατὰ 
σμντέλειαν καιρὼν᾿ καὶ 
καὶ ἑβδομήκοντα καιροῦς, και ἐβ, 
ἐτών, ἕως καιροῦ συντελείας πόλει 
μοῦ καὶ ἀφαιρεϑήσεται ἡ ἐρήμωσις. ΓΚ 
ἐν τῷ κατισχύσαι τὴν διαϑήκχην ἐπὶ Σ 

ὰ ἑπτὰ, 

: χρῖσαι ἅγιον ἁγίων. ( 29) Καὶ 
ε σῦ; καὶ συνήσεις, ἀπὸ ἐξόδου ἑοα 
του ἀποχριϑῆγαι, καὶ τοῦ οἰκοδομη- 
θῆναι, Ἱερουσαλήμ, ἕως «Χριστοῦ 
᾿ἤγουμ ἕνου, ἑβδομαδες ἑπτὰ, καὶ ἐβ.- 
᾿δομάδες ἑξήκοντα δύο" καὶ ἐπιστρὅ- 
Ψει, καὶ , οἰχοδομηϑήσεται πλατεῖμ, 
καὶ περίτειχος, χαι ἐκχενωϑήσονται 
᾿οἱ καιροί. (26). Καὶ μετὰ τὰς ἑβ.- 
δομάδας τας ἑξήκοντα δύο ἐξολο- 
ϑρ Ἴσεται χρίσμα, κι καὶ χρῖμα οὐχ 
ἔστιν ἐν ἀυτῳ καὶ τὴ πόλιν, καὶ 

Ι τὸν ἅγιον διαφθερεῖ σὺν τῷ ἡγουμέ- 
νῷ τῷ ἐρχομένῳ, καὶ ἐχκοπήσονται 
ὡς ἐν κατακλυσμῷ, καὶ ἕως τέλους 
πολέμου συντετμημένου ἀφανισμοῖς " 

αι δυναμώσει, διαϑήκην πολλοῖς 
δβδομὰς μία" καὶ ἥμισυ τῆς ἑβδομά- 

πολλὰς ἑβδομάδας, καὶ ἐν τῷ τἔλει δος καναπαύσει ϑυμία α, καὶ ϑυ- 
τῆς ἑβδομάδος, ἀρθήσεται ἥ ̓ϑυσία, 
καὶ ἡ σπονδὴ, καὶ ἐπὶ τὸ ἱερὸν βδέ.- 
λύυγμα τῶν ἐρημώσεων ἔσται ἕως 
συντελείας, καὶ συντέλεια δοθήσε- 
ται ἐπὶ τὴν ἐρήμωσιν. 

Υ. γυϊσαίο ετγείοη. 

(24) δερίαδρίηία, Βοράἀοπιδάθβ δὺ- 
Ὀγον δίδθ βυιηῦ ΒΌΡΟΓ ρορυΐϊαμπλ ἰααπι, 
Θὲ ΒΌΡΟΥ υὑτῦθπηι βαποίδιῃ ἰδ, υἱ 
ΘΟὨΒαμΙτηΘί.Γ Ὀγϑθνυδυςδίο, οἵ ἤποαι 
δοοιρίαὖῦ ροοσδίαπι, οἱ ἀο᾽οδίαγ ᾿πἰ ααὶ- 
88, οἱ δΔἀὐἀιιοδίυν ᾿πδι[18 ϑοπιρί δ γηδ, 
οἱ ἱπιρίϑαίαν νἱβὶο οἵ ργορβοῖα, οἵ υη- 
ξδῖατ, ϑαποῖιβ βαποίογαμῃ. (25) ϑ8εῖ- 
ἴο δνρὸ οὐ δηϊγηδάνοσίο, δὺ οχϊίι βοὺ- 
ΠΟ" ἷ8 οὐ ἰἰογυτῃ δοαάϊβοοίαν εγυδα- 

σίαν, και ἱ σπονδὴν, καὶ ἐπὶ πτερύγιον 
τάξει ἀφανισμοῦ, καὶ ἕως συντελεί- 
ας, καὶ σπουδῆς τάξει ἀφανισμῷ. 
(27) Καὶ δυναμώσει διαϑήκην ποὶλ- 
λοῖς ἑβδομὰς μία, καὶ ἐν τῷ ἡμίσει 
τῆς ἑβδομάδος ἀρϑήσεται ϑυσία; 
καὶ σπονδὴ, καὶ ἐπι τούτοις, ἐπὶ τὸ 
ἱερὸν βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως καὶ 
ἕως συντελείας καιροῦ ν συντέλεια δο- 
ϑήσεται ἐπί ἐπί τὴν ἐϊ ἐρήμωσιν. 

β ΥΙ. δυγίαο Ῥεγείοη ἰγαπβαἰεά. 

(24) ϑδνθηΐν Ὑ6δγ8 8841} γϑοσὲ ὑροῦ 
ΤΥ Ῥϑορὶθ, δῃά οὐ (ΠΥ Βοὶγν οἷν, ὦ 
Δ κ6 δὴ ϑηὰ οἵ ᾿πίαυϊΥ πὰ ἴο οοα;- 
Ῥ] οὐδ βίῃ, ἴο γϑπ τ Ἰγαπδρτθαδίοη, δὰ 
ἴο Ὀτίηρ ἴῃ σἰββίθουβποθδα τμῖο ἐδ 
δἴβγηδὶ, δπὰ (ὁ Ἵοῃρὶθίθ Ῥσορμοῖδο 
νἱδίοῃ, δηα ἴο (86 Μοββίδῃ (86 ΗοΟΙΪΥ 

᾿οὗὨ Βοϊῖθ8. (26) Απὰ πον ἔδοὺ δηά 
υπαογϑίβηα, τδδῖ ἤγουν ἔμ σοϊπρ᾽ ἑοτῖδ 
οὗὨ [0 οοπιπιδηα ἴο ΓΘ ΓΏ δῃα 0 Τθ- 

ἴθι, υβϑαὰ6 δα ΟἸγδίυσα ἀσοθαι, Β60- υΠὰ “οτγυβαίθηι, πο ἰδ οοαιίπρ οὗ 
ἀοπιδάοδ βορίθι, οἱ Βοράἀοπιδοα βοχ- Μοϑεβῖδῃ [Π6 Κὶπρ, ὕΠ6 ΓΘ 88.|4}} ὈῸ ϑαευϑθῇ 
δαϊηῖϊα ἀἄπδο ογυπῦ; οὗ τυγβαμι δε 18- ποκα ἀπ εἰχίγ.ϊνο ὙΘΘΚΒ; ΟὯ6 
σΔΌϊ αν ρῥἰδίθδ οὖ τηυσὶ ἱπ δηρυδϑίίδ . 8}8}} γοίυση δηὰ σγϑῦυϊὰ Φογακδίθαι, 
ὑθιιροτυσα. (26) Εν μοϑὺ βοράοπιδ- [6 Ὁ δίγθοϊβ δια δὸς Ὀγοδὰ ρίδοθ υπῷ 
ὧδε βδοχαρὶηία ἀυδ8 οοοἰἀοίας ΟἸτῖδ- [86 δὰ οὐὗἩ ὠἄπιθ. (26) Απὰ δῆδ 
9; δὺ ποῦ οτς 6)}08 Ῥορυϊδ 4] τι ενα π ΘΟ, [ῃ6 Μοαββίδὰ δἰ4}} Ὀ6 
ϑυπὶ πορϑίαγυϑ 6ϑὲ. ΕἸ οἰν!δίθῃι οἱ. δἰδία, δα {μ6Γγ 58.181} Ὀ6 ποιδίηρς ἰὼ 
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Βαθο ΠΥ απὶ ἰδεῖ ρα Ῥορυϊυθ συμ 1. Απᾶ [π0 ΟἿ οὗ 180 δαποίῃδιγ 
ἄυος νοηίυτο; οἱ βη18 6}0.8 νδδιδβ, 88}} Ὅ6 ἃ νϑβϑίβ, σὴ ἃ Κπρ τῆο 
᾿ ἊΣ οὐ θα ἐμῷ ἐβαὴν τι τὐμῆ περ αἶρε: ἀχρο: δηὰ 2.5 ἐαριβα πε τϑι 88.8}} 

οἠδτιδοὶξ δυΐθι ρδοΐπμ τα]-  Ὀ6 τὴ ἃ ἤοοά : δὰ υηΐο ἴδ οπὰ οὗ 
[6 δοδαοιηδαὰ υπὰ: οὐ ἴῃ αἰτηϊϊο  (ἢ6 τϑῦ πὶ ἢ ἢ ἃ ἄθοσοο οἵ ἀδβίσυο- 
Βοδάοτιδα 5 ἀοϑῆςϊοῦ ποδῦδ οἱ βδογὶ- οη. (27) Απά δὸ 58}4}} τωδκθ ἄστη 
εἶτσπι ; οἱ δὐὶῦ ἴῃ ἰσταρίο δοοιαϊπδίϊο 8 σονθπδηΐ ἩΠῺ ΤΩΔΩΥ, ΓῸΓ ΟἿὨΘ 
ἀοδοϊαἰοπίβ ; οἱ υδαιε δ φοπβαπιπιδ- νεοῖ,, δὰ δ ἀἰνἀϊηρ οὗ {86 πᾷ: 
ϑοποιι; θὲ ποι ρουδανουδυϊ ἀ6βοἶδ- δηὶ μ6 Μ}}] σδῦδο βδουίθοθ δηὰ οὐἷβυ 
ἢο. ᾿ὕοῃ ἰο 66886; δηὰ Οὐ ῦ ἴδ πὶηρ οὗ 

᾿ δροπιϊπϑίίοι [884}} 86] ἃ ἀοϑίγσογϑ: 
πηΐο ἔπ σοπμδυπιηδοῃ οὗ ἰδ6 ἀθοσζθθ 

ΜΝ τ 88.8}} τοδὶ ρου {86 ἀοβίγουϑσ. 

ΜΙ]. οδεηπι ν᾽ 8 Ῥεγδίοη. ' 11. 26 Ῥειο᾽ 5 Ῥεγϑίοη. 

(24) ϑεριυδσίπία Βερἀοπιαὰο8 ὌΝ (24) Θίεδεπρίᾳ (Θίεδεπδε βπὺ 
ὕπδῖδθ δυπὶ ἴυο Ρορυΐο, ἑμδοαϊα 58: δέ[τἰπ|π|ῖ ἔιδεν ϑέϊπ ϑοίἐ πηὸ ἰιϊθότ 
Ἔγϑα υτῇΐ, δὰ Θοπβυμαμιδπάυπι, ρϑοσα- Ὀρίπὸ ΒΕ [86 (Θίαδί, δίδ δεν ἀτευεῖ 
ἴασαι, δὰ οδείβπδηάα ἀ6]ϊοία, δὰ ἐχρί- υο γα, μπὉὸ Ὁἷε ξΘϊπϑοπ δεν 
Ξ06 )Ὰ δύ ρῆπι " δὰ ΜΡ ΠΡΕΌΘΕΝ ϑε{, πὸ Ὁἱε Ξ ᾧπ|0 φρο Βπεῖ, απὸ 

πσέοέἔὁοΠ σι 
δὰ υπσυσηάυμῃ ϑαποίογυτη πἀπποΝΝ κὸν ΟΥΠΘΕ ὑπ ἘΈΡΔΟΝΙ βοβέρεῖ, 

ΤῸ πὶ ̓  (25) ϑεῖδ5 ἰσίτατ οἱ ἐπὐδ!ροα ἀπ δε Ὁ εἰ ἢ ἀῶ τ . ἶ ΕΒῚ΄ : ετξε: 

κ οὔλας ραν ὃς τυδαο, οι ἀν αςς ϑομι διμθαπῴε δε ὕβοεν ζρα 
τυ ὈΥπορ ;λ τοῖν ἢ ΤῈ χρυκυ μὰ ἐμ ὐμρδν δὴν, ΒΕ ΩΔῊ] δὰβ ϑεγιΠαίεμι ἜΣ Ἢ παρε ἀνὰ θαἷσῦν τα τ: οίεσοῦ δέτρο[εί{ Ὁ ἐὐθαπεῖ τρέγ 

ἴατ, οἵ νἱοὶ τοαηἰπιδῃέδαμθ εἰριευ τα ΚΕ [οἱ, ᾿ἰς απ νυ ΕΣ θνήμς 
δυπίατ, Δα ἴῃ ἀπ ουϊεαιο ἐριιρογύναν Ὑατ τ τ ἀπὸ ὉΠΕΌΟΙ ἘΕΡΙΕΡΟΙ͂ΘΕ; 
Ῥοϑὶ ἄυδ5 δυΐδθηι οἱ βαχδριηΐα προ απὸ διππέπ μιοεῖ ὑπ {ξώ Σ1β (εε ἀκα ποτ τοταν, τι ηοιυν πὸ δ μι: δειδὲπ τοῖγῸ ἐδ τοϊέθεῦ δέτρείιο {{ 
τ ϑδοδι δ δἰ δεϑα πόνοι ϑαηοὐηρί ρον ἱπὸ εἐγθαμῖ γοέγοεπ πὶ (ΦΊταβεπ 

ἀεὺ ρορυΐὰβ ἀυεὶβ ναπίυτὶ, ὀγϊίημθ ἀμ αν ΚΖ εὐ της τε ων 

βοΐβ ε)ὰ5 βυδῖϊο, οἱ ἀϑαὰθ δᾷ βηθπι Ὴρ (ρα (Θίεθδεπδεπ τοί εἰπ 
Ὁ6ΠῚ ἀφδοτγοῖδο δυπὶ ἀθϑοϊδομποβ. Οοη- : 

δππηδυϊ! δυΐδπι ΤὈΘ 18 τλ0 } 18 ΡῸΓ ὑπ 8 πὶ (Θείαίθίεν Ἰϑερβέτα , ππῸ δὲοίπον 
ΤΗΝ οὐ ϑοτδαπδει, Ὀεγ ἴδηι ἀπαερῦτί, 

 ,-: {πὸ δἷε (Θταὺξ πὺ δα οί πρείμη 

ἀοϊοδιθπάδθ ῥγαθοτι νϑϑίβίου ; δίηιθ μὰν ϑογοίῇεπ Ὁαθ δο[ξ εἰπεὸ 
Ὀϑηυ6 δὰ ΠΟΠΒΌΙΩΠΙΔΙ ΟΠ  ΘΔΙΠα 6 πατβεπ, τοεάγετ ἔσπιπι, μπὉ δεῇεπ 
Ῥτδθοΐβϑσ δαρον ἀονδδίαίογοια 6Θθη- (πδε [τ0ο(6] ἐπὶ Ξ 8, πὸ δί6 2πὶ 
ΑΜΕΝΝ ὅδε δ τίεα, Θεά β θ0η ἤδεῦς 

οἰ αιπρεπ. (27) ᾿ἰπὸ ἐν δε[ο[τρῖ 
ει Ῥππὸ Ῥίείη εἴπ (Φἰεθεπῦ 
απ, ππὸ τοάδγοπο ον ὅλα {τὸ δεδ 
Θἰεδεπδὸ υοἱγο ἐν Φ ΦΙασηορβεν 
απὸ (ρείδογίον εἰπε Π{6π|, πὸ ἅδοῦ 
'δον 3ίππὸ Ὀοδ (Θγάμείθ Υυὐἱγῦ δὲν 
Ι βεσοί εν (ερη, πὸ σαν δίδ δαβ 
γδιδουν πὸ Ῥεάγβ {147 ετε 
οἰεβεῖ δεν δεπ ΕΓ ΕΥ, 



812 (παρ. ΙΧ, 27. 

Ἐ0Ὶ οσοπνοηΐθῃοθ᾽ βᾶκο Νόο. 1. 11. δῦ ἤδτὸ ἰπβοτίοἃ. Νο. ΠΙ|. ΤΥ. βροὰκ 
ἴον ἱβϑηιδοῖνοθ Αϑ ἴο Νο. ΠΙ., 16 δυΐδπον οὗἁ {μ}5 νογβίοῃ ἰδ ΪΥ 88 ρεῖ- 
Ρἰοχοὰ αϑουῖ ἐμ πιδδηὶπρ οὗ ἴ86 Ηθῦτγον, δῃὰ 885 ρίνθῃ βοπ}6 βίγβ "ρα ἴἸΓΏ8 
ἴο {πὸ δοημπθηΐξ, θνθη ἰῃ ν8. 24--- 26. Βυϊ ἴῃ νυ. 27 γ Δ.6 ΘΩΌΏΓΕΪΥ ἰοεῖ, 
ἯΥ ε ἐδ βοδγοοὶν ἴγϑοθ 8ΠΥ σογίδι ἢ γοβοι ΐδηςθβ. ΤῊ οἶδῦδο ἰη ν. 26, “ ΑΠῸΣ 
δου δι ΒΟΥ ΠΥ Υ̓ΘΆΓΒ, ἰδ ἃ ρι1688 ἵπϊ (6 [τη6, ΠΕΙῸ διιθὰ δὲ ἴῃ ἰδα 
ἩδοΌ. ἰοχί, ἰ5 [88 ὁγβ οὔ ἴῃ6 ϑοϊιςδθ. ΤῊ Ὀαχδη 812 Β. Ο΄., δηὰ ἰδ6 δῦπι 
οὗ ἰδ6 πυπιῦογβ παιιθὰ ἴῃ ἴΠ6 νογβδίοῃ 15 1839, τὰ ἢ 4}}1ὁ5 Ὑῦιῖδ [6 {{π|8 
ψθ Απιοςδυδ ΕΡΊρἤδηθ5 Ὀοσδη δἰ58 τοῖρῃ. Ὁ Βδὶ [Ὁ] ον ἀου.] 688 τϑ- 
ἰδίοβ ἴο πἰπα, θυΐ 10 15 δυςἢ ἃ οσοηζαδοα πι6ά|6γ, (πῇ πο Ὡρ οδ ὃθΘ πιδάο ουΐ 
οὔ. Νο ποπᾶθγ ἴΠ6 δῃοΐϊδηῖ σΒυγοΒ6 5 στ τὸ ἀϊδοοηϊθηοα νὴ δα οἷ ἃ υϑγαῖοῦ. 
1 58. δυοσὴ α υεγϑίοη, Ὀθοδυδο ἴμ6 ΓΘ ΔΓΘ, ἰἢ ΙΏΘΩΥ ῥδτίδ οὗ ἰξ οἰβοῦθο γα, 
Ομδυδοίθυ δι. 8 οἵ 8 δἰ μι} 8 πδίυγο. Νο. ΙΥ͂. 15. σΟΓΙΔΙΏΪΥ ἃ χτοαὶ ᾿ΠΊΡΤΟΥΘ- 
ταθηῖ ὕροῦ {86 δοριυδριπι; Ὀαῦ Θνθὴ (818 ϑιιον (μδὶ [86 δυῖδον οὗὨ [6 νϑσεῖοῦ 
Ἧ85 δἱ (ἰπι68 αυ͵16 υποοτγίδιη 1 ἢϊ8 οὐ πιὰ, δρουῦ 16 τηϑδηϊηρσ οὗ ἰδ6 Ηθ- 
Ὀγον. 1 πρροὰ ποῦ ροϊηὐ ου ραΥου ΓΒ, 856 [86 ΥΘΒΘΣ σὴ δδϑὶν δα ἴδει, 
δηὰ Ἰυάρα ἴον δἰπιβοῖ, ὍΤμ6 ρασγὶ ἱπεϊυἀοα ἴῃ ὈΓΔΟΪΚΟΙΒ 18 85 ἰζ δίδιι ἀβ ἴῃ (86 
Βοπιίδῃ οἀπίοη οὗ Τμοοαοίίοι, Ὀυϊ 1ζ 8 οὐἱοαἃ ἴῃ Βοδ᾽ οἀϊ οι οὗὨ ἴδ6 86ρ- 
[υδρὶπὶ, [0 18 ρδΙΡΦΌΪ δῃοίθεν νϑσβίοω οὗ νυ. 27, Ὑδο ὮΝ τγδ8 σοριθα οα (86 
τηδυσίη, δὰ ἰβγουρῇ ΠΆΓΟΙ Θ58η 685 88 [οἰβιδα ἱπίο ἴ86 ἰοχῖ, ὉΥ (86 οοργίδί 
πὶο στοῖο 6 Μδβ. υδοὰ ἴῃ ἴμ6 Βοιι δι οὐ ὔοη. ΒοΙΒ Ὑϑυβίοῦδ βῇον ἴῃ 
πδδὶ ΡΟΥΡΙΟΧΙΥ 186 δυΐδοτγβ οὗ ἱβοπὶ σογθ. Νο. Ὗ. βῆονθδ [86 ἀθϑρ δ0- 
αυδἰπίαποθ οὔ Ψαγοίὴθ νὰ [86 Ἡδῦγον, δηα 85 ΘΟΘ ΠΘΆΓΟΡ ἴ0 ΔΟΟΌΓΒΟΥ 

[πδῃ ΔΩΥ ΟΥ̓ ἀποϊεπὶ νϑυβίοπβ. ΟΥΠπ6 Ταγρυμπι οὗἉ Πδηϊοὶ, γ6 ΚΠΟῪ ποίην : 
τοὶ δνοῃ ἩΠΒΟΊΠΟΥ ΔΏΥ ΘΥΘΥ Θχἰβίθα. 

Νο. ΥἹ. ἀόβαγνθθ β8οῖὴ8 δρθοϊαὶ ποίϊοθ. ὍΤῆδ δυίδον οἵ τι}8 ῥ᾽ δῖ ν δδὰ ἃ 
θοίϊον Κπονίθαρσο οὗὨἨ 86 ΗΘΌγον [ΒΔ π ΔῺΥ οὗἁὨ 8 ργθάθοθβδδουβ ἴῃ ἰὑσδηβὶ δῦ. 
ἴης, (Η. ργονρ. σδηΐ. 11.) ; δηὰ ἴἢ βοπῖθ ροϊῃηῖβ Β6 88 ᾿ἰδ ΠΘΔΓΟΣ [86 τρλτκ 
(δὴ ανθη Φογοπιθ. Τμα 1,δπη ἰγδῃβδίαἰίοη οὐ (818 ϑιγχίδο Ὗοσδίο ἰδ ἃ τοῖ- 
ΒΟΓΔΌΪΟ δἰζαὶγ, δηἃ πὸ ἀδρθπάθηοθ ἐδ 6 ρἰδοοὰ ὕροὴ 1. 1 ἤᾶνθ τηδὰθ ὃ 
ὨΘῊ δηὰ ᾿ἰΓοΓαὶ νογείοη, Ὀθοδυδα Ὁ πουϊὰ ὍΘ 36]685, ΟΥἹ ΠΟΑΙΪΥ 50, ἴο ὑπαὶ 
ἰϊ 'ἴπ ϑγγίδο. Βΐ {π|8 νϑγβίοη ἀθβοῦνο8 τ ἢ τόσο δἰζοηιίοη τμδῃ 1{ δι48 
γοῦ γσϑθοοϊνθά, Μδῃγ 8 ροοὰ μἰηῦ τιᾶὺ Ὀδ μοὶ ἔγοιῃ ἰΐ, ἰοὸ οαδὺ ἰσδῖ οὐ [{Π|6 
ἀἰβίουο πογὰβ οὐ ρῆγᾶβθβ ἴῃ ἴΠ6 Ἠθῦγοσ. ΘὍΤθθ δυΐμου νδὲ πὸ} στουσάοὰ 
ἴῃ ἴ86 Κηον]οάρα οἵ (μδὺ ᾿Ἰδηρσυαρθο. 

Α5 ἴο Νο. Υ11. Υ]11.., 116 οὐδοῦ ἱπ ργθβαηϊίηρ τμϑῖὰ 1168 ἀροῖ ἴα ἴδε οὗ 
[80 ἰδ. Ὑὕωνο βϑ06ἢ βοβοΐθγβ 8 Εοβαπηιιο οῦ δηὰ 6  εἴϊθ τωδὺ πο] 
Θχοῖίο 86 ουτίοθι Ὑ οΟὗἉΊμ6 ἐπίθγργοῖθγ, ἰοὸ ποῦν μον Π6Υ υπάἀοτείοοα (δ Ηθ- 
Ὀγον ἰοχῖ, ἰὰ 186 ρϑϑβαρθ Ὀθίογθ υ868. Μοβὶ γοδάοσβ, ἴ ἰγυδβί, νὶ}} 6 αἷδά οὗ 
βυ ο ἢ ἃ. σοπδρεοίωϑ 88 ἴ[μαῇ ΜΆΘΟΙ 15. ἈΘΓΘ δαδταϊ 6 ἴο ἐμοῖς Θχδιιηδίΐου. 

{188 αἰγεδάγ θθϑῃ βαϊὰ, τηδὲ ἃ σγεδὶ νϑγΊοἱν οὗἁ ᾿πτογρτγοιδιοῃϑ ἕδνα ὕθοη ρτοροβεὰ, 

οἵ ἢ δῃ. 9: 24---27. Τα τοδογ νἢῸ 18 συγίου3 ἴο Κποὺν ἴον τπυςἢ δηὰ ταὶ 45 δοοΩ 
δαϊὰ, δηιὶ τ ῇδὶ 6 η4}688 Ρογρ οχῖιν 68. διἰοπάοά 4}} αὐτο ρι5 ἴο οχρίαἰη πιῖτμουῦι 186 

ἃἰὰ οὗ ἃ ἀϊβεϊποιῖνα ρῃ]]οΐοωΥ. ἰδ τοπη! ἰθὰ ἴογ ἐν οττηδιίοπ το τμ6 ΤΟ] ονΐης ποτΚΒ, 8 

ἀχδὶ δεἰης τπ6 δοϊεβιὶ οὔογίβ οἱ τ1η|8 πδίαγο. ὅϑόῦιο ἔενν οὔ ἴπθπ, βονονοσ, ανὸ θθοα 
αἀἰδιὶπρσαϊεοὰ ὈΥ ἢ] οἱορσίςδὶ οβοτγί. 

Απιοηρς τ" οἷάον ττίτογα, μείγιησα ϑι8η 8 Ῥγθδτηϊ ποηΐ, 88 984), ἰῃ Ηἷ5 γον Ἰοδγηοὰ 
ἀϊδοπδϑίοη οἵ τ δα )εςῖ ἰῃ Οὐδεγναῖι. δας. ΥἹ. 1--δὁ. Ηδ ἰδ ἐχοἰμεϊ εἰν Μεεείαπίς, διὰ 

ἰο τ δίοτο- Ββοῦδε Ὅπι Ὑἰεὶ Ηοπρβιθηθεῖς δηὰ Ηδγοζγηίςκ μᾶτο ἀγανγῃ, ἰῃ (μοὲς 8 



Ομλρ. Χ. ἱντπουυοτιον. 818 

ςα8941008 οἵ [Ππ6 πγδίίοΓ ἰπ αυδδιῖοπ. ΑἸλοπρ (Ππ 0 ΤΉΟΓῈ το οί Ό]6 αἰἰοτηρίδ ἴο Ἔχ ρ] δία 

τιῖ9 πιδλίϊοῦ ΠΙΔΥ 0 τεοκοηοά οὗ, 22. δῆιεδαεί!α. ΜΝ οτβαςο ἢ ὕθον ἀἶο 10 ὙΝοΓἢεη 1) απίοϊϑ, 
1771. 8. Φίολλογη, ΒΒ) ομοκ, Β. 11]. 8. 76] 864., [88 βυφζρεδιοὰ πιδὴγ ροοὰ Πἰηῖϑ, 
ὙΠΟ Π6 πάορίβ ἃ τοιϊπου5 πηειῃοὰ οὐ γεοκουΐηρς ἴῃ τοβροοειῖίνα οἰδϑ8θ8 οὔ ψοοῖκβ. 
Βίοοκ, ΤΏΘΟΙ. ΖΕ ἐ5ο τις νοη ϑοῃ]οἰογηδοπον, ᾿ς Ῥ οἴῖα, οἴο., 1819, Ηεῆ. 8, 8.171 864. 

Βετιλλοίαϊ!, Οοπιπι. ξὰπὶ Βαςοῆα Ὠδηίεὶ. {{.- Το. ᾿επγείοηδετσ, ὉϊῈ 10 ὟΝ οεξδῆ 
Ἰϑαπίεϊς, ἰπ ἷ8 ΟΠ γίβιοὶ. Τηεὶ!. Π1. 8. 401 βεᾳ. 1831. ᾿Ἡδνενγηϊοῖ, Οοτητη. αὕον Πδπίοὶ, 
ἴῃ ἰος. 1832. δολοίί, (όοπηπι. οχερεῖ. ἀς 70 ποῦάοπι. Πδηΐο 8, 1829. Ηπσισ, Ἐδοθη- 
βίου ἰῃ ΤῆθοΪ]. διθά. οἐ Καὶ! 1832. 5. 143 ε6ᾳ. ἐἰσεοὴ, ὨΪῈ 70 οΟΒοπ ἀθα ])δηίοϊ, 

Ὁ. Φδὴν 1895. κηφεγία, Οὐπιπι. ΟΌογ Πδη. ἰῃ 'Ιοςσ. Α5 ἀϊδεϊηχυ δι οα στο δι ἔγοτα 41} 

ὃϊο ργεσεαΐηρ οἰοτῖδ, ταπηδίη ἴο Ὀ6 ποιϊοὰ, ". Ο'᾽ Καὶ. Ποβίναπ, Ὀὶς 70 Φ6δῆγο ἀ65 Φογουΐββ, 
1886; δπ4 Ηΐ5 ἰδίου δπά ΠίρΉΥ ἱπιροτίδηι τγοσκ, ὙΥ εἰβδασύυης υπὰ ΕΠ απ, 1841, 

ΤῊ. 1. 68. 296 56ᾳ., Ὑυἢϊοἢ 15 ἢ]1]οἀ πάρα ψῖτἢ πλόγε πἰπῖβ, Ὀπὶ [ΠΘΥ ἀγὸ οχοθδά ΡΥ βἷς- 
πίδοδηῖ, δπὰ δγὸ ἴῃ6 τοδαϊ οὗ πιυοἢ ΓΠοΌρὮν δηὰ ργοίουηά βιυγ. Τῆς τϑοεπὶ ἐχοὶα- 
δίγο “πὲ ϊ-πιοεδίαπις ἰπ ΟΥΡΓΟΙΟΥ 16 Ἡ ἰεβείεν, Ὁϊ6 70 οοοη πὰ ἀΐς 68 αητος 6 Ώ, 

1839, Α θοοῖς ργορηδηὶ υἱτἢ τπουρμῖὶ δὰ ἱπιογοβιης τηδίϊοτ, δπὰ οἰνίηρ ἀν ἄδηςο οὗ 
ἔτεδὶ δευίθηθϑ5 ἴῃ ΡὨΪΟΙΟΡΥ ; Ὀαϊ ΧὨ Ι δ ἶπρ δοῦλο ἱποοποϊ υϑῖνο γοδδοηΐηρ, δηὰ ἃ 
δῖγοπρ ἰεδηΐης ἴο ργεοοποείνοά ἱΠΘΟΥΥ. ΘῈ Ὀδίδπηῖϊαὶ ργορρ 85 ἴῃ ῬὨΪΟΙΟΡΥ ἢ85 ὈΘΘἢ 

τδᾶο Ὀγ ἴΠ686 ἴν5312|οῸὄ͵ῖ ἰα8ὶ παιηθα υυγϊοτθ. [11 νου]ὰ Ὀ6 ΘΑΘΥ ἴ0 βυιυδ)οἶπ δοοτοβϑ οἵ οἵδοὸσ 
ὙΓΊΙΟΓΒ; δαὶ {ΠῚ σου ὰ δαἀά ᾿Π|6 οὐ ποι δίπρ ἴο ἐμ6 δρραγδαῖαβ οἵ {πὸ γσεδάοτ τῆο ἢδ8 
δοςε88 ἴο ἴΠ 036 παπιοὰ δῦουο. 

[ΤΠι6 ρῥτεοδάϊηρ υἱβϑίοη γγ)48 δοθῇ ἴῃ ἴΠ6 3γδί γεδὺ οὗἤἩ Τλατίυβ ἴη0 Μεάς, 9:1. Το 
ΟἿΘ ΠΟΥ͂ δοίοτα 0.8 18 ἀδιοά ἰη τΠ6 (λίγα γολγ οὗ (86 τοῖρῃ οὗ Ογγυβ, πο που ]ὰ τη δῖ 
ἧς 50πι6 βαΥ θη Υ-ΕΠἾὟΟ ὙΟΔΓΒ ἔγοτη [Π6 τἰπ|6ὸ τἰπ4ὶ Πδηΐεὶ τᾶϑ οαττοὰ ἴο Βαδρυΐοη ὉΥ͂ 
ΝΟ ἢ δή ηοΖΖϑυ, 1: 1--ὃ. αηἃ δοοῦὶ ἴοιΓ γ ΑΓΒ ἰδῖου τη (Π6 Ὀτοσράϊηρ νἱδϑίοη. ΤῊΘ 

Υἱδίοη ἰ5 ργείαςδα ὈΥ͂ ἃ Πδυγαιοη οὗ [ 8η|6}᾽5 βροοίαὶ βϑιϊηρ δ ὈΓΆΣΟΓ, [ὉΓ [Π6 ΞΡ808 

οὔ τἴγοθ σψοςοκβ, νυβ. 1--3. ὙΠΟ οσοισίοη οὗ [18 15 ποῖ ἀΐγοοῖ δηᾶ χροὶ ἶν βιδιοᾶ. 
Βαὶ νὰ ΠΙΔῪ σϑίθοῦ Πἰπῖ5 ἔγοπι [ἢ 6 ὈΟΟΚ οἵ ΕΖτα, ἢ] ο ἢ ἩΥ}}1 ρίνο δοπι 6 ργο 80] 6 11}π8- 
ἐτδῖίοπ. ὅϑοοη τοῦ ἴα θυ  ἀΐης οἵ τπ6 ἰαπιρὶο γ͵δὲ5 οοπητηοηςοά, “ τὴς δανεγξατίοϑ οὗ 
Φυάδῃ δηὰ ΒΘη) τ  π" Ὀαρδη τοῖν ορροβιτίοη ἴο 1 ΌΥ δοῖϊνα τηϑαβαγοβ. Ὀυγίην 81] 

τ 6 τοπηδίπάογ οἵ Ογτγι8᾽ τοῖση, δηὰ ὄανοη ἄονῃ ἴο ἰπαὶϊ οὗ Ὠαγῖαϑ, ἱ. 6. ἴτοτῃ Β. (.. 536 

ἀοτη ἴο 519, (ΕΖτγϑ 4: 4, δ. 6: 1---1 5), Ορροβιεῖοῃ νγᾶ8 οοπιϊ παρὰ. 1 Ἰ)δηΐοὶ ττ88 ὑἢ- 

σατο ἴῃ δἷ8 πιϊηά, τδοῖθποῦ τἢς ὉΠΣΞ Ὁ ὈΠΣΣΞῸ οὔ 9: 24 τηδϑῃϊ Βον ΠΥ 66 Κ8 οὗ 
ἄωγε ΟΥ 8ΕνΘΠΙΥ 66 Κ5 οὗἉἩ γεαγϑ, (πὰ σοπβίἀογίης 116 6}}}ρ515 ἰῃ (μία οαδε οὔ Ὁ, 

6 ΤῊΔΥῪ ΘΑΒῚΥ ΒΌρροβα πίτῃ ἰο ἤᾶνα Ὀοθη ἴῃ ἀοῦδι [ὉΥ ἃ τἰπ|6), [Π6 ἢ πηαϑῖ ἢ6 Πᾶν {οἷς 
ἔτεσι! ρογρίεχοὰ ννἱἢ δυο ἃ βίδϊο οὔ {πΐπρβ 85 εχ ϑιϑὰ ἱπ 16 τπἰγὰ γεαγ οὐὁἨ Ογτγαδ᾽ 

τείση. Νοιμίης οἵ σοῃβοαυεηςε Πδὰ γαῖ ᾿Ἀ κοῦ ρἾδοδ, Ἐχοθριηρ ἴῃ 6 Ὀδτα τοτη οὗ ἃ 
ΘΟΠΙΡΔΗΥ͂ οἵ οχίϊεθ ἰο Ῥαϊεβιϊπο. ΤῊ ἰοπιρ 6 - δ] ἀὴρ Δ8 αἱ ἃ βίαπά. Τῇδ οἷγ- 
δαϊ!ἀΐην τπυϑῖ νὰ Ὀ66Ὴ ἴῃ ἃ ΥΟΓΥ͂ ΘΠ) δδττα 55 δηὰ ρεγρίοχίηρ δίδῖθ. 1 Π δηῖοὶ δὰ 

᾿δεποτγῖο ἰηἀαϊρεά τμ6 Πορο 1ῃδἱ ΟΠΪῪ ΒΕΥΘΠΙΥ τοεοζε οὗ ἀαψε ετὸ Ἀρροϊηϊδαὰ (οΓ [ἢ 6 Γ6- 
δἰοταιίοη οἵ ἴ6 Ἂοἰυ δηὰ 5 ἤ ΟΊ ΠΔΥΥ, 6 πηῦδὶ ΠΟΥ 06 Κ,ΘΔΊΪΥ 'π ἀου δι ἢ δὶ ἴο {Π|ῚῚΚ. 
Τῆς εἶπα οὗὨ δαυθ Δ ιοέοζα οὕ ἀαγε δὰ ποτα ἰμδῃ μϑεβοά, γε ἀοῦ ἷ6 δι της, δηθὰ 
γοῖ τποτ ΟΓῈ ὯΟ ἱπάϊοδιίομδ οἵ βιοοοβδίν! ργοόρτοβς δὶ Ψεγβδίοτη. ΤῊΝ οἷοεα οἵ ν.] 

ἱπαϊολῦδϑ ἴη6 ἀο]ναγαηςο νυ ἢ τ 6 πιΐπὰ οἵ τὴ 6 ρτορδοὶ ὀχρογίπορᾶ, ὉῪ 16 πὸνν τευ" 
Ἰδιΐοη υυῃἰςς ἢθ νγ88 δῦουν ἴο γοοογὰ, [᾿ αἷβδο οοπίδἷ δ δὴ ἰηὰϊοδιίοη, ἰδεῖν Ὀαὶ γεῖ ᾿η16]- 

Ἰἰσίδιο, ἰδὲ ἢ6 μδὰ ποῖ Ὀθίοτα βαιϑμβοιογι Υ αηἀεγβίοοά ἴπδ οοπιπιαοϊςϑιίοη πηδάο τὸ 
Βίπι ἰῃ 9: 341-27. [Ιη 10: 12 8 δὴ ἰῃεἰπιδίίοι, τηογοουοσ, οὗ 186 ἤδασ Ὑὶοἢ ἢδὰ ορ- 

27 
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Ῥτγεϑϑοὰ ᾿δηΐοὶ, ΒΘ Πα οσοηδίἀεγοὰ [Π6 ΤΠ 6ῃ- ΡτΓοδεηϊ βίδίο οὗ [Π6 ΠΟΙΥ οὐ αῃὰ ἐετηρίς. 
Το ουθηῖθ τυνἢϑϊοῦ ἄγ ἀἰδοϊ͵οβοὰ ἰῃ (πὸ Ῥγόρἤοον (Παὶ [Ο] οὐδ, δῆονν ἐμδὶ ὁ οουὰ ποὶ 

ΣΟΒΟΠΒΌΪ δθρροϑο {Π6πὶ ἃ}} ἴὸ ΠΆΡΡΘῺ ἴῃ (ἢ σοῦΓβ6 οὗ ΒΟΥΘΏΪΥ ΟΟΚΚ οὗ ἀαγε; ἴδε 
[τηο τῃοτείογε οἵ 9: 234, πησδὶ Ὀ6 νγ6 6 Κ8 οὗ ψοῖγϑ, 

1) δπίοὶ δὰ ἔββιθὰ δπὰ ργδυϑὰ, ΠΌσα ἴῃς ἢἤτβι ἀδγ οὗ ἰῃς ἢγοι [1 6Ὁ.] τηοη!ἢ υπιϊ] (δ 
οἷοβθ οὗ τπ6 νοηϊν-ῆτθι, 10:3. ὙὮγθο ἀδγ8 ἰοῦ (ἢ 5, Υἱζ. ἡ 1.6 τισϑῃιγοουτίι, δὲ 

Ὑ88 ΟἹ 186 ὈΔηκ8 οὔτπο ΤΊρμτίδ, δη ἃ τΠ ΘΓ ΒΔῪ ἢΪ8 ἰδδὶ 8Πἃ νΟΥΥῪ ἱπδίγυςίίτο υἱδίοι. ἴθ: 

4. Αἴ δηχζοὶ ἈρΡῬΘΑΓΒ 'ῃ βρίεπαϊὰ οοβίππιε, δηὰ δά ἀγοθβεδ ἢἷπὰ ἱἢ ἃ νοΐσα ἡκὸ ἰ8δι οδ 

δτοαῖ πιαϊ 6, γ8. ὅ, 6. Τὸ δηίεὶ δοπθ νν8 118 βεδυθΏΥ συ ββεΏροΣ Υἱθθο; 
δαὶ εἷς διιοηάδη 8 νοῦ βίο θη 1} ρτοδὶ ἴδδσ δηὰ δὰ, ὑγοῦδὈΥ δθοβῦδε οὗ δ01Ὲ 

δυά!Ὁ]ς δπὰ ργοϊοτηδίηγαὶ δοιπά, νυ. 7. 1) 8816] σοτηδίποα δίοῃθ, δῃὰ δ ΒΤΟΊΝ ραὶε 

τῆ ἸΘΓγοσ, δηὰ βαηκ ἀονῃ πῃ ργοδὶ θα ς688, ν. 8. [Ιὴ ἃ Κὶηὰ οἵ ἰγϑῆςα, ἩΠ1]6 οὲ ἐδ 

ατουπά, Πα ποαγὰ {πῸ δῆρο] βρϑοκίηρ ἴο Πἷπι, 0 σδπλ Π6ῸΡ δπὰ μαπίλῆν ̓δεὰ εἷπα 
ὩΡ, γ8. 9. 10. ΤῊ δηροὶ το δἀάγοββοὰ ἰο ἢ πὶ νογὰβ οὗἩ τοδὶ Κὶἰπάπεβδ, δῃὰ δϑὰθ 
᾿ἶπὶ διϊοηα σΔΡΟίἾΥ ἴὸ νη δὺ ἢ6 νγδ8 δρουΐ ἴ0 ΘΟἸμ πηΐοδῖα, ὈῪ ΜὨ ΟΝ Π6 Μ᾿85 Θ081:8- 
ψῆδὲ τονὶνοα, ΟΥ̓́Θ 80 85 ἴ0 βίδα ογοοῖ, δ που ἢ τ ῖ ἢ ἰγο Ὁ ρ, ν. 11. Ἐὸ δεβῦγεϑ 

ἸῬδηΐοὶ, τλδὲ ἢἶθ Ῥγδγοῦα ῃδὰ ὕθϑῃ μεαγά, δπὰ ε͵5 βοἰἰοἰαὰα ἰο πηἀογείαπα πιοτὲ (Ὁ}}} 

ψδς δὰ Ὀδοη δἀἀγοββοά ἴρ [πὶ οἱ 8 ἴΌγτΩ ΕΓ Οσσαδίοη, νν88 ἔν ΓΘ ὈΪῪ τεραγὰεὰ, ν. 12. 
Τῆς δηροὶ ἀϊδοϊοθοδ ἃ τοϑβοὴ ὙΠΥ ἴπογα ἢ ὕοδη δοτὴ ἀδῖδυ, ἴῃ ὈΓ ΠΣ [115 πιο’ 

δῶρο. Τἢο κηχοὶ οἵ ἴῃ6 Ῥεγβίδη κίπράοιι Παὰ πὶ πδιοοὰ Ὠΐπι ἴογ ὑνεηιγ Ὅης ἀ8}8, 

πη1}} ΜΊΟΝ οὶ σαπιθ ἴο ἢἷ8 δἰά, ἤθη 6 τψαβ ἰοΐξ δοῃε 9 οχογοίδο ηἷο ροοὰ ἰηῆυεποθ 

ονοῦῖθο Ῥεγβίδη ἀγηδϑῖγ. [Η]8 οὔ͵δοὶ 8δεῖ}5 ἴο ἴδνε Ὀδεῃ, ἴ0 σῖγα ἃ ἰυση ἴο 1Πε Ῥεγοδδ 

ΔΙξΊγ8 νυ] ς ἢ που] ὃ6 ἑνογδθίο ἴὸ τ[ἢς ΗΘΌγΘΝ 8], νυ. 18. ΤῈδ ἠρχῖ γογδα (14) ἀἸδοί 568 

186 δρεοῖαὶ οὔ)θοῖ οὐὗἨ τ1ῃ6 δηγεϊ'β πιϊβδίοη ; Ὑ ΐοἢ τγαβ, το ἱπδίγαοι Τγδπὶοὶ τ βδὶ που]ά 

Ῥ6ΙᾺΙ Πΐ5 ῬοΟρΙα δὲ ἃ Γαίατα ροτίοα, ἴον (Π6 νυἱβίοῃ δὰ σϑβροοῖ ἴὸ ἃ ῥγοϊοηςεὰ ρεποῖ. 
ΝΠ εη τπΐ8. τγδ8 τηϑπιϊοποᾶ, Ὀδηΐδὶ σαδὲ ἀονῃ ἢΐ9 6γ68 ἴο ἴ6 οατγίἑ, δπὰ τοπιδὶποὰ εἰ 

Ἰεηῖ, ν. 156. Τὴ [δ8ῖ5 μ᾽ χἢϊ, δἢ δηρεὶ ἀπάδτ 16 ΔρΡρδᾶγαῃοο οὔ 8 τηϑδῃ ἰοποδεὰ ἢ 5 ̓ ΐγ8, 

δά ἐπαδ] δὰ Πίπι ἴὸ δβροαῖ; πμίος δ ἀἰὰ Ὀγ 5ιαιίηρ, ιπδὲ 186 ἴετγοῦ οδαβοὰ Ὁγ [80 

Υἱβίοπ μδὰ ἀερτίνοα Εἰπι οὗ 1186 τδε οὗ "8 Ὀοά ΠΥ ροντεῖβ, υ8. 16, 17. Αἵ δηρεὶ ἱβ 
Βα πιδῃ ἔοττη ἴμθη τουοΠ δὰ Πΐπὶ ἀρδίη, απ ἢἷδ 5ίγοηριἢ τν88 βοιη ναὶ γοβίογεὰ, τ. 18. 
Ηε ὑδὰς Παπίοὶ ποῖ ἴὸ ἔξαγ, ἔου 6 νὰδ γον δεϊονοὰ, ἀπὰ ρϑδοα που]ὰ δὲ είτε 

δὴπι ; ἴον νμ ἢ Πδπίοὶ γοαπεϑιοα Ηἰπὶ ἴο ργοςεοα, ἱπαβπιποῖ 88 ἢ6 τ, 5 [Ὁ}}} του τοᾶν 

γ. 19. Τα δηροὶ Ὀορὶηβ ἢΐδ σοτηπηυπὶοδιίοη ὈΥ αϑκίπρ 186 εοοτ, πβοῖθεγ ὃς Χπεν Γ 

ὙΠ81 ρΌγροβθα ἢ6 δὰ οοπι 8 Τακίηρ δἰ8 ΔΗΞΊΓΟΥ ΤῸ σταηιϊοὰ, (85 ἱπὰοοὰ δε τΐρ ἡ 

6 ΠΟΠΊρΒτΕ ν. 14), [Π 6 δηροὶ βΌθβ οῃ ἴο ΞΔγ, ἴῃαι ἢ 5881 τεϊπσῃ [10 Ῥεγείβ] ἴῃ ογάεῖ 
ἴο οοπιοηὰ νἱῖτἢ 1Π6 Ὀτίποδ οὗ " ἐσβία ; τῆδι ἤθη ἢα ἀορατίβ, ἴῃ 6 ῥγίπος οὗ Οτεείβ πῇ! 

οοπηα, [ν ἤδη ἢ6 δθδηάομβ ἴμ6 Ῥογβίδη οουτῖ, ἴπ6 Κὶπρ οὗ ὅτγϑοοο, ΑἸοχδηᾶεγ, ΜΠ] οοτιΘ 

δραίπδι [ἢ σοπηίτυ), ν. 90. Ὑ7Πδῖ ἰ8 νυτίτἴοπ ἐπ τπ6 ὈΟΟΚ οὗ ἰγυτἢ τοβροοίης (δὲ [- 
ἴαγο, Ὑν}}} πον 6 ἀϊςεἸοβοεά. ΟἾ]Υ (ΠἸ6 δηροὶ ΜίςΝδοΙ δββὶβίβ Ηἰπι ἀραὶπδὶ δ δηιδγο' 

Ὠἰβίϑ ; -- θαι τη 8 βαῖλο Μὶομδοὶ ἰβ 156 δρεοίαὶ συδγάϊδη οἵ (6 Ηδθγονβ.] 

ΟΒΑΡΤΕᾺΒΝ Χ, 

(1) ἴπ τῆο τοῖπὶ γον οἵ Ογτχτβ κίηρ οὐὗἨ Ῥοταίδ, ἃ τιθεδαρα 785 τευεαϊοᾶ ἰὺ Ῥαρίεὶ, 

ὙΠΟΒ6 ΠΑΠῚΘ γγ85 Δ] ]1οἃ ΒΟΙΟΒΉΔΣΖΔΓ; τῇ 6 πλοδδαβε γγαδ ἰγα (ἢ, δηὰ ἴηο ὙΔΓΙΓΕ ὅτε. 

Ἀπὰ ἴα υπαοταϊοοὰ ἴΠ6 πηεεδαρο, ἴου υπἀογβίιαπάϊηρ τὰ φίνοη το πίπι ἰδ 36 μο’' 

ῬΒαδῖὶο νἱβίοῃ. 
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Τα 1: 21 1ἰ 18 βαϊά, ἐῃδίέ )απίοϊ ισας, ἱ. ὁ. οοπεἰπυδᾷ, τοιαδὶ δα, αηι] (ἢ 6 

“ἔσει γοῦν οἵ Ογγαβ; ν ἰο βοπθ αν τηδίπἰδϊ πο ἴο θ6 ἃ οοπίγβαϊοι οι 
ἴο 1π6 νοσβθ Ὀθίογα 8, Ὑ]}ἰο ἢ ἀβθουβ (ῃαὸ Πδη16] τγὰ5 ᾿ἰνίηρ δηὰ δοίϊνϑ 
ΒΟΠΠ6 ἵν Υ̓́ΘΆΓΒ δίϊοσς (Ὡ6 ρογοάὰ πδιιρά ἴῃ 1: 21. Βυϊ (848 δῦουβ 6χ- 
νἰαϊηθα ἴῃ Οοαμ. οὐ 1: 21) 1 υπἀοτβίμηα [ἢ οδ]οοὶ οὗ τΠΐ8 Ἰαβί-τηδπεϊοηϑὰ 
ΡΒβ88Αρ6 (0 ὑὕθ, ἰ0 8ῆον" {μὲ 848 ΠὨδηῖ6] 88 ν7ν [16 δεσίππίπρ οὗἉ [6 6χ]]6, 80 
8 α͵90 ᾿ϊνϑὰ ἴο 866 (ῃ6 σπά οὔ ἴξ ; νυ βίςἢ δῃὰ ολπια δδουΐ ἴῃ {π6 ἢγϑι γ68 
οὗ Ογτνιυ᾽ τεΐρτι. Α.5 {Π6 οὐ)θοὶ οὗἩἨ {πὶ ραββᾶρθ βθοτιβ ποὶ ἰο Ὅ6 ἴο βίδίθ 
1π6 .}} εχίθης οὗἩἨ Ὠδηὶθ} δ 118, δο {π6 ραββαρθ ὈδΙΌΣΘ 118 18 ΠῸ φοπίγβϊ6- 
[ἸοΠ, ΠΟΓ δύ θη 8 ἀἰβογθρϑῃου, ἰπ σοβρεοὶ ἴἰο 1: 21. ΤΠ ἐλύγἀ γοδγ οἵ Ογ- 
τὰ ψγα5 Β. Ο. δὅ84. ---- Αὐπρ οΥ εγβία τλθϑῃβ Κίηρ οὗ 1π6 υπϊιοᾷ Δ6αο- 
Ῥδυϑβϑίδη δηλρίγο ; ἴον ἴἢ6 βδογοὰ υυγίοσβ σϑόκοῃ {16 ἀοηγὶπίοη οὗὨ Ογτγτὺδ 
ἔτοτι [ἢ 6 δοπιπιθποοιῃηθηΐ οὗἁὨἍ ἢΪ8 τοῖσῃ 88 βοῃς-ἰπεϊανγ ἀπά δοὶν οὗἨ Ὠαγίυβ 
τς Μοαα. --- ΞῚ, α σοπιπιμηοαίίονι ΟΥ̓ πιθδδασε; ἴοτ ᾽188 νοτγὰ 18 σϑηδγὶς 
ἴῃ ἃ Β6η86 ᾿|Κα ἰο ἐμαὶ οὔ ἰῃ 686 Ἐ ΠΟ] 80) ὑνογάβ ; σομιρ. 188. 2: 1. -- θὰ) 88 
Τοίδγοποθ ἰο 8 δι ρεγπδίυγαὶ γονα]δίΐοη. ---- ἤάοξε παηι τσας οσαἴρα Βρῖίο- 
ἐλαζξαν, 566 1:7. Το οδ]οςΐ οὐ (ΐ8 18 ἴο ΒΡΘΟΙΥ, τ[πᾶὶ ἢ6 16 [ἴῃ 58Π|6 
Ῥθαπίεὶ ἴο ψῆοπι ἴμ6 ργδθοθάϊηρ ροτγίίοη οὐ 1π6 Ῥοοῖκ ταϊαίβϑ. ---- ἸΌΝ 18 
Ῥτοαϊοβίθ ---- ἐξς πιόϑδασα ισαϑ ἰγιρῇ --- ἀπὰ 18 ρυΐ ἢγδί ἴον (ἢ6 βακο οἵ βιῃ- 
ΡΠδβῖ5 ; οοπῖρ. Βδν. 22: 6. 2]: ὅ. 19: 9, 48 ἴο {Π6 Θββθυίοη. ---- ΕΞ, 1}, τσαν- 

͵ὕανε, ἱνορίοδιν (8 86 γ6), ἐγοιιδἶο, λατάδδίρ, δευεγα ἰγίαὶ εοὐἑλ ξιιῇενίησ. 
Α τοΐδγθησθ ἰβ ὈῪ ἱπηρ] !]οβίϊοη μΟΓ6 τηδᾶθ ἴὸ ἔπ 6 σοπέεπίς οὗ {6 πιθβεθρο 

δρουϊ ἴο θ6 ἱπηραγτίεα. ἼΤΉΘ86 ἀΐβο]οβα ἰγἴ818 νΘΓῪ βεν γθ, δηὰ πιυοῖ (5153) 
δυβεγτίησ ἴο {πὸ ἩΘΌγανν παίίοῃ. ---- 4ηὦ δὲ μπάεγείοοα ἰἦδ πιοδδασό ; σΟΙΩΡ. 

8: 27, νι ἰοἢ ἀϑϑογίϑ {Ππᾶὺ μα ἀἰά ποὶ αἱ (μαὶ {πὴ ΤΠ σοι ργοῃοπὰ τ δὶ 
δεαὰ ἰπδη Ὀ66η βαϊα ἰο τ. ΟὐΡ. 8130 10: 12, ψ ῃῖοῖ ΔρΡΡΘδΓΒ ἴο γοΐδυ (0 
9: 24---27, ἀηά ἴο ᾿ΠΩΡΙῪ 186 {Κα βϑηϊπιθηϊ. ΤῊΘ ργθβϑηΐ τη ββδρ6 ἴω 80 

τους 1η ἀοἴαι!} ἀπαὰ 80 ραγίϊουϊαν, δαὶ ἴΠ6 ργορῃδὶ οϑϑβϑᾶ ἰο ἀουδί. --- 

ὕπαάετειαπαϊησ [οὗ ἴΠ6 πηθ8586} ισας σίυση ἰο ἠϊπι ὃψ ἐδ υἱδίοῃ,, ΥἸΖ. (16 
νἱβίοῃ ἴο υυΐοῖ [Π6 ρυθοθαϊησ Γ52) γοΐδγβ. Ηθηςα (Π6 αγόΐοίο ὈδίΌΓΘ Γδ: ΛΌ. 

Ὕγμαΐ 6 τηϑδῇῃϑ ἴο ΒΑΥ͂ 18, (ἢδιί 1ῃ6 ΠΠΔΏΠΕΓ οὗὨ ἴΠ6 τἰβίοῃ ΒΟ {Ό]Π]οντϑ 
85 δυο, [πΠαὶ ἢ6 αἰ ΠΕ ἰο ἃ 8618 ΔοίογΥ υπάογβίδπαϊηρ οὗἉ [Ὁ -- δυο ἢ δῃ 
πη ἀοτβίδησίπρο 848 ἢ δὰ ηοἱ ᾿δἀ ἴῃ τεβροοί ἰο οἰἴῃθν οὗ ἰπ6 ἴἄγθθ ργϑοθα- 

ἴῃς νἱβίοῃϑ ; 866 7:1ὅ, 28, 8:27. 10:12. Τ,ϑησουκθο ἰΆΚ68 1.2 δπὰ Γ9}3 88 

Ἰτηρογαῖῖναβ; δῃὰ 80 (Π6 δοοθηΐ ταϊρἐιῦ βθοπὶ ἰο ἀθοϊάβ, Γρὴ8 Βανίηρ ἃ 
Ῥοηυϊε δοοοηϊ, ὃ 71. θ.ἁ Βαϊ 1 δρργθμθπα {{|8 ἴο 6. ΟὨΪΥ 8 δοοϊ ἀθηίαὶ 
6386 οὗἁὨ δοοοηϊυδίϊοη. Τὴ6 νοῦ [88 ἃ ρϑῃοῦ δοοθηΐ, Ὀδσᾶυδ6 οὗὨ 1Π6 ἱτη- 
τηϑάϊδίθ βθαυ ΠΟΥ οὗ ἃ πηοη συ αυὶς ποσὰ τυ ἰς ἢ ἴα Κὸ8 δὴ δοςθηί, ὶ 29. 
8. Ὁ. Ο. Β. Μίολδ6}15 ἀπὰ 1ϑηρσοσκο, (γ}ὸ πιά [6 ψόογὰ Πτροϑγ, οἡ {86 

ξτουπά οὗὨ ἰμ6 δοσδηϊυδίίοη), ὕᾶνα Ὀοίΐ [8116 4 ἴο τϑοορπζθ (818. [.θη- 

ξοτίκα 8 γ8, αἾ80, [πὶ 1.2 τωυϑὲ Ὀ6 ἱπ Ηἱρῇ., ἀπὰ {δαὶ Πι ῥγαθῆχ- ογπιδίῖνο 

6 ἀγορροά ὉΥ͂ δρϑιδογεδίβ. Βΐ [μ18 σϑηποὶ ν76}} 06. ΤΠΘ υδυ8ὶ Ϊπηρογ. 



816 Οπαρ. Χ, 3, 8. 

Ηἰρ}. 8 133, 8ῃα ἴΠ6 δροζορδίβ (πλδά8 ΟΥ̓ Θρῃιδογαβὶβ) σουϊὰ Ὀ6 12, ποὶ 

ἼΣ. ὙΤμδὶ Καὶ 88 ἵψ321ὸΡ ἔοστηβ ἴῃ ἴ[Π6 ῬΓαδίεγ, 12 δηἃὰ 3, Β66Π|8 ΟἶΘΑΣ, 

8 72.1. 6. 5. Τὴδ βθῆβα οὐὗἉ {Π6 ραββδρὸ (48 1 υῃάογβίαπὰ 11) 1 ἰανὰ 

δίνοη ἴῃ 186 νογβϑίοῃ δῦονθ. 1 ηρ γί  88γ8, {Πδἱ δυσὶ ἃ πιδδηΐηρ 15 1ἢ- 
οομρΘ 016 ψ ῖ 8 12: 8. Βυι 1 υπἀογεοίδπα ν᾿ ῃδὶ 18 {π6γὰ βαϊὰ (72 Ν 5), 

ἴο τοϊαῖθ οὔἱυ ἰο ψνμδὶ 8 88] οἵ [6 τοϑυσσθοίίοη ἀπά 118 8648ε] ἴῃ 12: 

1--4, ΤῊ τοϑάθσ ν}}} οὔβογνθ, [μδὶ [ῃ6 ἐλέγα ρϑσγβοῦ }5 οιαρ]ογοὰ ὃὉγ {δ 
ὙΓΙΓΟΓ ἴῃ [ἢ ]8 γ 6 ΓΒ6, ΑΘΓ ΒΟ ἢ6 ρΌΘΒ ΟΥ̓́ΘΣ ἱπίο (6 γεί. ΤῊΪ8 18 (86 
Β8081 ᾿ἸηϑἰΠοἀ ; 866 188. 1: 866. 2: 1 8664. 56Γ. 1: 1 8βοᾳ. ΕΖοκ. 1: ὃ, 4. Ηοϑ. 

1:1,2, (ςοΡ. 8: 1), δηᾷ 80 ἰπ {6 οἴβαὺ Ῥγορδοίβ, σοτῃρ. 8184. 8. Ν. 8. 

(2) Ἰπ τῃοβε ἄαγε 1 Ὠδηΐοὶ ν88 πιουτηΐπρ ἰἤτε 6 τ 08 οὗ ἀδγβ. 

71΄οεε ἄαψε Ὀοϊοηρ ἴο {Π6 {1π26 πιεπιϊοπαα ἴῃ (6 Ργεοθάϊηρ νϑσδο, Υἱσ. 
ἀυτγίπρ ἴΠ6 {γα γεδᾶσγ οὗ Ογγυβ. ὙΤὴδ ῥσγοθδῦϊα οὐοδδβίοη οὐ ἢ δηΐε} δ 

ΤΩΟΌΓηΐ ΠΡ ἢ88 ΔΙΓοΘαΥ ὈδΘη δβίδίβά ἴῃ 1π6 ἱηἰγοἀυοίίοη ἴο (8 σΠρίαγ. --- 
7Ὗτγεε Ὡνοα ἘΠΣΞΘ, [{ἰ. ἐῦτοο ἀἄανε δεδευεηοά, ἰἱ. 6. ὈΝΘΏΪγ-Οη6 ἄαγε. ΤῊ 

Ὑογαὰ ὉΔ9. 18 '6σα δα θά, 80 88 ἴο ἀνοϊα Ὀείηρ τιϊϑυπάογβίοοα ; [ὉΓ οὐϑῦ 

ἴῃ 9: 24 τη68η8 ψεαγ-ισϑοζδ, ἱ. 6. ὙΘΆΓΒ ἰδ Τρ] 164 ΔΙ͂ΟΣ 1ἰ, 85 Ὀοΐπρ 186 ογάϊ- 
ὨΔΙΓῪ ΠηΘΆΒυΓΕ οὗ (ἴθ. Βυΐ ἰο δον δαὶ (Π6 σ886 18 ἀἰδδγθηΐ ἢΠοΓΟ, 

ὉΔῸΝ 18 δ ρογοά, δηὰ ραϊ ἴῃ (Π 6 Αςο. 88 ἀεδβὶρηδίίηρ {ἰπ|6, ὃ. 116. 2, διὰ 
ἴοῦ 1:6 αὐυογδιαΐ 86, 566 1106. 8. Τῆγεθ θα κϑ᾽ (δδβιϊηρ, ἱῃ 1Π|6 δ080- 

Ἰυϊθ δπὰ ᾿ιἰρῃθϑὲ βθῆβο οὗ (ὴ6 πογὰ, σδηποὶ ὉΘ δυρροδβοά νι Βουΐ ἃ πλῖγδο- 
Ὁ]ουβ ἱπίογροβιτοη. οθδ (Π6 πΠοχῖὶ γ6 586 δ0 γαργεβθηί (86 ἔββὶ, ἃ8Β 0 τη κθ 
ΒΌΘΙ 8ῃ ἱπίθγροβι ἴο ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἢ 

(3) ῬΙοαβδηὶ Ὀτεδὰ 1 δία ποῖ, δηἃ ποιοῦ βοδἢ ΠΟΥ τυῖηο σΆπγ6 ἰὨϊΟ ΤΩῪ πιουϊδ, δοῖ 

ἀἰὰ 1 ἀποίπι τιν βοΐ, πη} (ἢ α οοπρ]εοιίοη οὗἉ ἴἤτοθ τ ο Κ8 οὗἉ ἀαγε. 

ὉΛΌΠῚ ὉΠ, 1 ὄπεαά οΓ ἀεἰἐφλίε, ἱ. 6. «“οῖοθ Ὀγβαάᾶ, βῃοἢ 88 νγ88 [ἀτ- 
αἰδμοὰ ἴον {6 (Δ0 68 οὔ 186 ΜΘ ΑΙΓΠΥ δηὰ {Π6 Βοηογαῦ]8. Τηδ ᾿πηρ] οδιοῦ 
οὗ οουγϑο 18, ἰμαἱ Ὠ.δηΐθὶ βυδίαδι εξ ἢ 56]  ν ἢ σοᾶτβα Ὀσοϑά, ξυ Οἢ 88 ΥὯΔ 

δδίθη ὈΥ {Π6 ἰοννοῦ οἰδββ οὗ ρεορὶθ. Βυϊΐ 88 ἴο ἤεβὴ δῃὰ τσίηδ, ν᾽ Ὠΐ οἷ Τὸ ΓΘ 
Ποῖ ΠΟΟΘΒΒΆΓΥ ἴο ἢἷ8 Ββυδβίδηδηςα, θαϊ ἴο Ὀ6 Γοραγἀ θα Τ,ΟΓΟΪΥ ἴῃ (δ ᾿ἰρεὶ 

οὗ ἃ οσοπιίοτὶ οὐ ἰυχυγυ, 6 ἀἰὰ ποῖ αἱ 81} ρασίακε οὔ (ἤθ. Νογ ἀϊὰ ἢ τϑ - 
δΟΓΐ, ἃ8 1504], 10 {{᾿π6 μ'δοο οὗἁὨ θαι δίηρσ ἀπά δηοϊπίηρ. ὙΤΏ6 Ἡ Ό Ποτγο ἰ8 1 

αὔϑ.) τοπἀοσίηρ Ἰπίθηβα (6 οχργϑδβίοῃ, νἱΖ. 7 αὐά ποὶ αἱ αἷΐ ἀπούπξ πιψεοῖ. 
Τ18 νοῦ 18 ΠΟΥ ΘΓ υδ6α [ῸΓ σοΓο οηἶΔ] δποϊηίΐηρ ἴο οὔἶϊοο, Ὀαΐ ῸΓ δποίηῖ- 
ἴηρ (6 ὈΟΑῪ ἴεν Ὀδιησ. Απηοηρ [πῸ ὉΡΡΘΓ οἶδββ868, ο118 ΠΙΡΉΪΥ Ῥεῖ- 

ζαϊηοα νογα δ ρ]ογοά [ῸΓ (Πἰ8Β ρᾷγροβθ. ὙΠ6 γαδίϊηρ οὗἩ Τϑδηΐοὶ τὴαϑ 6 Χ- 
ἰθηἀοα ἰο δ ϑίϊπθηςθ ΠῸΠῚ ΘΥΘΓῪ ΠΟΙ ΘΠ Θη66 δΔηα ἸΟΧΌΓΥ, Πα ΠΟ ΙὨΟΓὄἕ 
ἐδη ἃ θΆΓ6 βυρροτί οὗἁὨ ὁΘοᾶγβα Ὀγοδα νν8 δάμη! 64. ὙῊ (88, ΠΟ  ΟΥ̓ΟΥ, 

ἢ6 οου]ά ΘαβΙΥ βυδίαϊη ἢ Πλ56], 50 {Π4| ποι ἰηρ ΟΠ ΠΟΥ] 48 10 {πὸ ἸοησίΒ 
οὔ ἢ [81 ηθϑά ὉΘ βιιρροδοά. ὙΥΠΥ ᾿ὲ νγ88 ἐΐγδο «σοοῖξ ΤΑΙ ΠΟΥ ΤΠ 8 ἢ ΞΟΠῚΘ 
οἶδὲν ρογοά, νγ δγθ ποί ἴοΪά, Βυΐ {π6 ]Δϑὲ ψγϑεκ οὗὨ 18ἷ6 ρογίοά, νυ. 4 (1 
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δοίης ἴῃ ἴμ6 Ξγσέ τη ἢ), σου]ά ἱποίυδθ {Π6 ῬΆΒΒΟΥ ΟΣ ΜῈ 118 δουθη ἀΔγ8 
οἵ (ββιΐησ. ΤὍο Πρ ἴω τ ἢ [π6 πυταῦοσ ἐΐγθα γγ88 τοραγάθα Ὁγ (86 Ηο- 
ὈΓΕΥΒ, ΠΙΔΥ δᾶνα [δὰ (8 ἱπῆποποθ ἰὼ σαραγὰ ἰὸ [6 ρογσὶοά, νοΐ τ᾽ ΔΑ 

ἴδγοθ {{π|68 88 ἰοῃρ' 88 ἴΠ6 ραβϑονδχοΐαϑί. Αἱ 4}} ὀυθηίβ, (ἰῃ6 Ἰθηρίῃ οἵ [86 
[δὶ Ὀδίοκ η5 ἀθαρ Βυμ]]δἰοη. 

(4) Απὰ οὐ ἴδ ὑπεπίγ-ουτίἢ ἀΔΥῪ οὗ ἴῃ 6 γβὶ πηομιῃ, 1 νἃ 8 ὩΘΑΓ ΟΥ̓ ἴΠῸ στοαὶ σνοῦ, 
ἴδει 15, 16 ΗΙἀἀεκοῖ [0 ΤΊ τί 8]. 

Η]β8 ργϑϑθῆσα οἡ ἴδ ὉδηἘ8 οὗὨ [86 σΣἶν ον πδιηθᾶ, 18 ἰο Ὀ6 τοσασγάβα ἤθγθ 
88 δοίυ8] οΟΥ ΡὮἢγβ,ςΔ1], ἃπὰ ποῦ τβ γον ἴῃ νἱδίοη. ὙΏΘΓα 18 ποι πίηρ' ἴῃ [86 
εἰγουπιβίϑηςε8 οὗ [86 Ο886, ΟΥ ἰπ (86 τηθηηογ οὗ [86 ἰδηρυδρα, νἈΙΟΝ το- 
αυΐγοβ ὕ8 ἴ0 ψίνθ ΔΩΥ οἶμον (μδη 8 ]1ἴογαὶ ἱπίογργοίδίίοη. 10 ἀθβθσυθδ 
τοιηδσίς, (μι (Π6 δῆρϑὶ ἄοθϑ πο ἄρρβᾶγ ἰο δἷπ|, 0π1}} {π6 (μἰγὰ ἄν δῇος 

μιἰβ (Ἀβιϊησ ὰ8 σπάθα, [ἢ 186 βϑαιδὶ, (μ 8 τθᾶβοῃ οἵ δἷβ ἀθίδυ 18 βίαἰϑά, 
Εον ΠΡ, 860 ὃ 118. 2. ἀ. Τῆς Πγϑὶ πιοπίλ ἰ8 τοοκοηδά ἴῃ 1:6 Ηδθῦσγον 

ΤΩΔΏΠΟΓ. 

(δ) Απάὰ 1 πε Ρ ΠΥ ογ68, πὰ ὈδΠοΪ]ὰ ἃ πλδῃ οἰοιμοὰ ἴῃ ᾿ΐποη ραστοοηῖβ, δὰ δἷς 
Ἰοΐῃ9 χίγὶ δῦουϊς νίτ πη ροϊὰ οὗἩ ρδαΖ. 

πὶ π, α πιαπ, 11. ὁ56 πιαρ ; ἴοτ σις ἴῃ [86 Β6η86 οὗἉ ΟἹΓ ἱπάἀ 6 Ηη)6 

ΤΑΝ α, 866 [,5Χ. Ἵτι, 4. ΤῊ Θχργαβϑίοη βδονβ, [δὲ [86 ΔηρῈ] αββυπηϑ 
ἃ λὴυπιαπ ἴοτηι, ἴῃ αὐὐἀτοβοίην [ῃ6 Ρτοροί. --- ὨΔΠ12, ἐπ ΟΥ σοίοη, υὑδ8ί- 
"πσπί8. Ἡρτα 1 πδ8 8 ἴἢ6 ἰοηρ ΜὮΪΐ6 στ βη116 π᾿ Βοἢ σονογοὰ ἴἢ6 Ῥ,}0]6 

Ρούβου, δηά ναϑ σίγὶ δτουπὰ [80 ψδὶϑί, ἴῃ ογάβγ ἴο δάϊυβί δηὰ γῆ ον 

ἄστη ἰ18 ροβιἴο. ---- ΤΏ, ΒΕΓ δπα 96Γ. 10: 9, ργΓΟΡΔΌΪΥ 116 βαπλα 88 ΟἿ, 

ἴοσ ἢ ἢ 566 16χ. ΤΠ Ἱ Δηα “ Δ, ΒΟΙ ΘΙ 168 ΘΧΟ; δηραᾶ; 566 [,6Χ. ἰη ν. 
-- πο σοϊά Γ᾽ ὕρλας, ᾿. 6. Ἀανὶηρς 8. ρίγαϊθ δἀογηθά ψὶῖ [86 τροβὲ 
ῬΓγθείουβ ρο]ά. 

(6) Απά δὶς Ὀοὰγ νγϑϑ ᾿ἶκε ἴῃ ἴΟρᾶΖ, ἀπὰ διἷ8 ἔδεϑ ᾿ἰκ6 [86 δρρϑάγδῃςο οὗ ᾿ρ πίῃς, 
δηὰ [18 Ἔγ68. [Κα Βαπηίηρ ἰΔπιρ8, δηὰ 1,18 ἀγτὴ 8 δηὰ [15 ἔδβαϊ τνογθ {Κα Τῃ6 Ἀρρβδάγπῃηοο 
οὗ ροἸ!δῃθὰ ὑτα88 ; δη 48 ἴο Ὠἷ5 νοΐςθ, ῃ18 ογ8 τροσὸ Κα ([Π6 5ῃοαὶ οὗἩἨ ἃ. τηυεἰταᾶο. 

[πῃ ἃ σογά, 6 δρρϑαγοὰ ἴῃ 4822] }ρ' Βρ᾽βπάου δῃα τηδρτιίἤσδηςε ἰὨτουρῇ»- 

οὔ. 9. Βγϑί, [86 παπλθ οὗ 8 ρ'δοθ [ποῦν ἀσυδαδ]ααΐνεγ] ἴῃ ϑρϑίῃ ; 

ἴμοη, (86 ἤδιλα οἵ ἃ γϑι] ον ἢ σοὶ ἑουπὰ πόσο, Ἡ ΒΙοἢ τἢ6 ατθαῖϑβ οὩ]οὰ 

χρυσόλιϑος, ἀρὰ ταοοπὶ οΟμδμλἰϑὶβ ΠΔπΠ|6 ἕοραζ. ΤΠ τεϑρίοπάσηοο ἴβ ἰῃ6 
τηδίπ ροϊηὐ οὗ [86 σοταρδυίβοη ἤθγθ. ΤῊ ψεϊοιοϊξα ἢπι6 18 ἴπ σοΠίοστΩ 
γι} [86 ΟΟΪοΓ οὗ {π6 οτἹ θη] βκίηῃ. --- "πὲς υἵδασο δε ἰλε ἰἰσλίπιίησ, απὰ 
λΐε εγεδ ἰἶξο βαπιΐτπς ἰαπερβ, ἰΒ ὁχοθθ πρὶν υἱν α ἀεθοτὶ ριίοη, δῃᾶᾷ οοπνθγ8 
186. τηϊηρ]οα Ἰά68 οὗἉ [μ6 «ρίοπάϊά απ ἰδε ἰεγγίδῖδ ; οοορ. Εν. 1: 18---1 5, 
το ΟἰοΒΟΙν χΟθθυ ὉΪ68 186 ργθβθηΐ ραββῶρθ. ΤῈ “ρίεναου 97 ἰδὲ 

γῆι απὰ γδδὲ ΒΘΘΙῺΒ ἰοὸ δ6 {86 τοβ0}} οὗ [μ9 ογπαιηθηίθ διἰδοῃθὰ ἰο ἔβϑζω, 
ΨΏΟΣ ΓΘ ἜΧΟΘΟΘΙΏΜΙΥ ἸυϑΓοῦβ ; ἴοσ ϑυο ἢ γγ88 [86 Δρρβασβῃοο οὗ ροίέδφαά 
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ὄγαϑ8 διλοῦρ, [86 δηοϊ πίβ. ---- 19, 11{. ογο, Βαϊ αἷβο ἴἰοοξ, αρρεαγαηοι. 

τοῦτ ἰ8 ΠΘΓΘ 864 88 ΙΠ856. ; 80 ἴῃ Ε)ΖΕΚ. 1]: 7. --- ύζε (λ6 δὐομ οὗ α 
στοαὶ πιριζείιιο, ἃ υἱνὰ πὰ βίγοηρ οοποθρίίοη. Φοόδη, ἴῃ Αρος. 1: 1ὅ, 
“ἨἩ1ϊ85 γοῖοςθ 88 Κα (Π6 βουπᾶ οὗ πιαην τσαίεγς,7 1. 6. ΠἴΚ6 186 τοϑτίηρ οὗ 
86 οσσδησαΥοδ. [11 158 ἀΠΠου] ἰο ἀδοίάθ τ ΒΙσὮ ἰβ [η6 τηοβὲ υἱνίὰ δηὰ 
ΡΟ ΣᾺ] οχργοβϑίοη. ΟὐμΏρ. δἷεο Εδν. 14: 2, Ὑθοσο “Ἰουά (μπυμπάογ" ἰδ 

δἀἀο4. [Ιῃ 4]] γεβρθοίβ, ἃ8 ἰο τ 8) ϑίγ,, ΒΡ Ι 6 ΠΟ}, δῃὰ ροόνγοσ, [6 δῃροὶ 8ρ- 

ῬΘΔΓΒ ῥγθδιηΐποη. ΗΟΝ ἄθορ 86 ἱπιργθβϑίοῃ τηϑάθ ΟΥ̓ 18 πιδ)θϑίϊο 
ΒΡΡΘΆΓΆΠ66 δηἀ οοβίυπηθ 'γ88, (6 Β64.} 6] ΒΕΓ 6Β ἴ0 ΒΠΟΥ͂. 

(7) Δπά τ Ὁ δηϊοὶ δοπο βανν ἴΠ6 υἱβίοῃ ; δἀπᾶ 1Π6 τπθῇ νἶιο Ἴογα ὙΠ τη ΕΔῊ ποὶ 
4ἢ6 νἱδίοη, Ὀαϊ γτγαδὶ ἴοστοῦ [611 προ ἰμθπι, δηὰ ἰῃ βοογεῖηρ ᾿μοσηδοῖνο ΠΟΥ βοὰ ἀπ Αγ. 

1{ 16 θῇ ὙΠῸ δοςοιηρδηϊθα 816] βανν ποί ἴῃΠ6 ν᾽βίοῃ, ρα υ 08 ἐὲ νγ͵88 
ποῖ νἱβί 06 ἰο 1868 παίῃ γα] Ρἢγ 08] δγ6, θαΐϊ ΟὨΪΥ ἴο {πΠ6 πιεπέαϊ 6γα οἵ {{6 
Ῥτορμῃεί. Βαΐ βοπιϑίϊηρ' τυβὶ ἤανα ὈδΘΘη οἰ 6 ΒΘ 6 ἢ ΟΥ ὨρδΙΓά, ἴῃ ΟΥΔΟΣ 

ἴο οχοῖΐϊθ 80 σῦυοἢ ἸΘΓΤΟΓ. 10 ΤΏΔῪ Ὁ6, (Βογοΐοτο, [δ (86 δουηὰ οἵ (86 
νοΐοθ ᾿Ὧϑδ διά! Ὁ]6 ὈΥ 1) Δη16}᾽ 8 αἰ ἀϑηί8. “---- ΓΤ 18. μἰδοοα Ὀεΐογα ἰ(8 

γα, Ὁ [Π6 β8Κ8 οἵ δι} ρἢ 8,8. ---- ΞΡ ἐπὶ δεογαίττις ἐλεπιδεῖσες, ἱ. 6. 

οἰμον ἴΠοῪ ἤρα οἰδηἀΘϑΕ 6], 80 848 ἴο ουδὰθ (ποὶσ τῃδϑίθσ᾽ Β Ποίΐοθ, Ὁ 

(πιοτα ργο 8 0]γ) [86 1468 οἵ 1ῃ6 Ιδ8ὲ ἱνο σγογαβ '8: 7Ζ΄εν δα αὐραν ἴᾺ 
δοογοίίηιᾳ ἰλοηιδβείυοδ, ἱ. 6. ἴῃ ΒΠαϊηΡ, ΟΥ ἴῃ ογάον ἴο πὰ 8 δἰ ἀϊῃρ ὈΪΔΟ6, 
{πον Ποὰ ασαγ. ὍΤἢ6 νϑγῦ ἰ 'π ΝΊΡἢ. [π΄ 1Π6 ΠῚ ῬΓΘΗ͂Σ ροϊῃρ᾽ ΟΥ̓́ΘΓ ἰπίο 

 Ὀδοδυβα ἴῃ 6 ὉΠ ονίης ρυίυγα] Ἔχοϊυα68 {πΠ6 ΤΠ) ΑΡΉ. ἔοσία. 

(8) Απᾶὰ 1 ννὰϑ ἰοΐν δίοπμο, δῃᾷ ἰδ 1 βαν παῖ στοαὶ υἱβίοῃ, απᾶ ἴΠοτα γ788 ΠῸ 

δίγοησῖι Ἰοε ἰὴ πο, ἀπὰ τὴν ρἰονίης τυἀάϊηθ58 88 ςπβηροὰ ἸΡΟῺ Τὴο ἴο 8 τησιτοὰ 
ϑἰδῖο, ἀηὰ 1 τοϊδ θὰ Ὧ0 βιγοηριῇ. 

ἈΠ29.), || ἐπὶ τὶν ἰοποϊϊπιοδα ; τκαΝ Ἢ, ἀπά ἰλεπ 7 δαιυ, καὶ 152. 1. Β. 1.- 
τῆρη τι ἴῃ {116 56η56 οὗἉ σγαπά, διιδίζπιθ, πια) Ἔδίϊο. ---- ὙΥΓΙῚ, 1", ἀπα πὶν δρίοπ- 
ογ, ταθδῃ8 ἴμ6 παίυγαὶ ὈσρὮῦ δηὰ ρ]ον ηρ οοἿοῦ οὗ [Π6 βίη οὐὗὨἨ ἃ Ποδ ὮΥ 

ΡΟΓ30η. ---- ἜΣ) Ὡροη Ἠῖ6, ΟΥ ΤΑΙ ΠΟΥ ῬΟΓΠΘΡ8 οὐδοῦ πι6, '. 6. τῃτουρδοῦί 

ΤΩΥ ΡΟΓβοη, ἴον ποῖ {Π6 σἤθαῖκ ΟΠ]Υ στ ν ρᾶ]6, θυΐ (πΠ6 ὙΠο]6 Ῥοάγ. ΤῈ 

8666] 5Βῃονβ {παι (μ6 διγασο οὗ δ18 Ῥ ύβοη Ὀθοδπιθ ἡπαγγδα ἸῺ 8 Ἀρρθδγ- 

ΔΏςΘ, ἴῸΓ ΡΤ ἱπά οαίθ8 ΒΌ Οἢ ἃ γηαΥΥ 7 ἈΒ ΒΟΚΠΘ58 οὐ ἀθϑί ἢ Ὀτίηρβ ὈρῸῃ 

(δε παίΐυγα οοἷον οὔ {86 βίη. ---- 7 γοίαϊποα πὸ δἰγοησίλ ἰπαϊςπῖο8, (παΐ δ6 
6}} ἀοννῃ ἴο ἴΠ6 φαγίἢ 88 11{6]658 .; 866 ν. 9, 

(9) ἀπά 1 μοδγὰ εἶἰὸ νοΐςα οὐ Ηἰβ σογὰβ; δπὰ σι εῃ 1 Ὠοαγὰ [86 νοῖςο οἵ ἢἰ8 πογάβ, 
1θη νγὰβ 1 ἰη ἃ ἀθϑρ βίϑαρ Ὡροῆ ΤΩΥ ἴδοθ, δΠἃ ΤΩΥ ἴλοα γὲβ οἢ 16 στουηάή. 

ΤΙ 8 αἶβο βῆοννβ, {παῦ {Π6 δοτηπηαηϊοϑίίοη πὴ 186 Ῥγορμοί νγὰ8 τηοῖῈ 

ἴῃ ἃ πηϑηίϑὶ, (ἤδη ἴῃ ἃ ρΡὨγΒ 68] 8. ΟἸΠοσ Βα 8 ἀδερ δἰθερ νπιου]ὰ μδνα 

Ῥγανϑηϊοα ἷ8 μϑαγίηρ 186 νοΐδθ. Οὐμρ. 8. 17. ΕἶΖοκ. 1: 28. 8: 28. Ζεεβ. 
4:1. Ηον. 1, 17. 



(10) Απὰ ἰο] α μβαηὰ ἰουπομοὰ τηθ0, δηὰ ἰὶ ταϊϑεὰ τὴ ΠΡΟῚ ΤΥ 668 δὰ [ἢ 6 Ῥα] τὴ 8 
οὗ τ πιδηάβ. 

Τα ἰουςἢ οὔΠ6 Βαμα ΒΕΘΣῺΒ ἴο παν μασι] 8}}} τοδίοσεα βαπεδίίοῃ, δο ἰμδὶ 

ΜῈ οουἹὰ ρδϑγοθῖγθ ἱΐ. --- ΩΣ, ἴγοσλ 53) 0 ποά ον υαοϊϊαίε, 8ο ταὶ [86 

ἔσυε δῃὰ Ἵχϑο πηθδηΐηρ ὮΘΤΘ 866 1Ὼ8 ἰο δε: ασεά πηι τ α ναοϊϊαίίησ εἰαΐδ 
προπ τῖν λαπάς απὰ ἔπεεδ. 'ΓῺΘ νδοὶ]]διίοη ἀου11688 ρτοοοοάθα ἤτοι ἰοσ- 
ΤΟΣ δηᾶ (6 088 οἵ βιγθηρίβ. --- 83}, 1 ὮΣ Ἰηθδηβ ομγυθ, λοίϊοισ ; 

βοῆς Δρρὶ]εα ἰο (86 ραὶπιβ οὗ [ἢθ9 μδηάβ, ἀπὰ (ἢ 8 80168 οἵ ἴΠ6 ἔδοί. 
ΤΏΘΓΘ 'δ Ὡ0 ὨΘΟΘΒΒΙΥ οἵ βηάΐηρ ἤδγα (Π6 Πϑῃὰ οὗἉ Δηοῖ ΠΣ δῆροὶ, αἰ εγοηΐ 
ἔγτογα [6 ὁη6 80 Βρ] 6! α]ν οἶδα, 88 ἀθβογὶ θεὰ ἰῃ γυ8. ὅ, θ.(ἁ Ἰπάρρα, βἴποθ 
86 ομα σι ὸ ἰουομοᾶ ΠΔη16], δῃἃ ταϊδθαὰ μϊ πὶ ΡΑΣΠΪΥ ὑρ, ἀφοΙαγθδ ἴῃ τ. 1], 

(αὶ Βα 88 Ὀδθῃ βθηΐ ἰο τ οουλ ποδί: 01}}8 ἰὼ (06 Β66γ, 1ἰξ τηῦδί ὃὉθ 

006 δηἀ [Π6 581η6 ρΡΘΓΒΟΠδΚ;Θ. 

(11) Απά ἢς βαϊά ἴο τηὲ: αδηΐοῖ, 8 Ἰη8η τοδί Ὀοϊονθᾶ, τηδὺκ Μὼ]}} [Π6 ποτὰβ 

ἩὮΙΟΝ 1 6ἢ}8}} βρεακ ἴο (δος, δηὰ δβιδηὰ πρτὶῆϊ; ΤΥ ΠΟῪ δῖ] βοΐ ἴο (266. Απὰ 8116 
δὲ ναϑ υἱοτίν ἔπ 656 ψνογάβ. 1 δἰοοα πρ, (τε ]ἑην. 

ἉΥΤΟΤΙ, 566 ἰη 9:28, ὙΤῊΘ [Ὡρ6Γ. ἴοστα 31 Β6τ δῃὰ εἰβεσθογα ἴῃ {Π]8 
ῬΟΟΚ,, ΤΆ Κ68 αραϊηβί (ἢ ροβίΐομ, (μαὶ 1" ἴῃ Υ. 1 8 {ΤΡ ΘΓ. --- 35, 10 18 
ῬΘΟΌΪ αν, {πᾶὶ ἴῃ αὐ {Π|8 15 1η6 ΟΠἸΥ ἔοστῃ (Ραγί.) ἴο Ὑ ἰςι (6 τηεδηΐϊης 
δρεαξ ἰ8 αἰΐδομαά. ---- ΤΩΣ, 68. ΓΟ άογβ ἰοομδ, ρίασε; Μ6]} Θῃουρῇ 88 ἴῸ 
1:6 σθῆθγαὶ Β6η86 οὗὨ 86 ρββϑᾶρσθ, Ὀυὶ πού βυ ΒΊΟΙ ΘΠ Βρθοῖῆς. 1 Ὁη66Σ- 
δίδπα (ἢ6 ᾿ννογὰ ἤθΓα 88 ἱπαϊσδίϊηρ οἰ 6 Ὁ ταὶ 18 Θαυνα]θηΐ (0 ΟΣ ΕΠ ΡΠ Δ} 
ἩοΙά εἰαπαά, οὐ δίαἰΐοπ, ΟΥ 686. ἰῃ6 πιφαῇ οὐ ἐπϑδίγιιπιεπί ΟΥ δίαπαϊηρ, Υυἱζ. 
ἰλε {εεί. ὅς}. ἃ ἰΣΟΡΙ 68] 86 18 ΟΥ̓ ΠΟ ΙΏΘΔΏΒ ἱΠῚΡΟ8810]6 ΟΣ ΣΡ ΓΟὈΔὈ]6. 

, Ἴ6 σϑδβοη Ὑ ἰσἢ (Π6 δῆροὶ ρῖνοϑ ἴῸγ (ἢ 6 σοτηπηδπα ἰ8, (Πδὶ 6 18 δθουϊ ἴο 
δοῖνο 116 ἀουδίβ οὐ αἰ ΔΊου 168 οἵ Ὠδηΐθὶ, οη δεοουηὶ οὗἩ τ] ἢ ἢ δά 

ὈδΘη [μϑίϊησ δηα ῥγαγίπρ. [Ι͂ἢ οδααΐδηςα ἴο ἢ]Β Γθαυ δ ΠΟ Πδηἰ6ὶ δίοοά 

μρ (τΛ 125) ; ν ΒΊΟΝ 866 1}8 ἴ0 Ἔχρ δίῃ [86 Ῥγθοθαϊηρ' οομαπηαπα. δίαπαά ζαεὶ 
ἦπ (δΥ ρίασε 186 (86 τηδδηΐϊηρ ὙΠΟ. Τϑηρογκο ρῖνοβ ἰοὸ [ἢ 6 σοτῃπηδηᾷ ; 
ὙΠΙΟὮ, ἰο 5Β4Υ [6 ]Ἰοδδὶ, ἰ8 ἀου δι] 48 ἴο γαδί οὐ ἥγπι. Ὑ Βαὶ 1 ἀδθηὶ ἰο Ὀ6 
186 5Β|:8446 οὗ [6 ἰάδα, 1 πᾶνο ρίνϑῃ ἴῃ 16 νϑγβίοῃ 8ΌΟνΟ. ---- ΣΉ.) ΗἹΡΉ. 

ἱπίγβῃβ. ἐχεηιδίϊπο. 8.66 (86 6 ταθδηΐηρβ 'η ΗΙΡΏ. καὶ ὅ2. 2. ἤεπιαγζδ. 

(12) Απὰ Πιὸ 8481 πηΐο πιὸ: Εδθδγ ποῖ, Ὠδῃϊεϊ, ἴοσ ἴγοτη ἴἢ6 ἔγβθὶ ἀδὺῪ που δου 
ἀιϊάϑε ΔΡΡΙΥ (ΠΥ παϊη ἴο απἀοτβίαπα, δηὰ ἴο απ Ὁ]6 [Ἀγ56 1} Ὀείοτο Οοά, [ΠΥ πογὰβ 
“τόσα σαι, βηά 1 8πὶ ΘΟ ΟἹ δοοουπὶ οἵ [ΠΥ πογάβ. 

ὙΠΕτΘ ἰβ 8η ἐπε πλδίίοη πῃ ἸΔ315.) (Παἰ ἃ Ἰοδαϊηρ ρατί οὐ ΤΠ δη θ᾿ 8 80- 

Ἰοϊϊυἀ6 μαα ατγίβθη, ἴγοπι ἷ8 ἀου δὶ8 48 ἴο ἴπ6 δχϑοὶ τῃηϑδηΐηρ οἵ δ0πι6 
{δῖηρβ ἴῃ [Π6 ῥγαυίουϑ οοπιπηιηἰ σαί οη8 τηϑἀθ ἰοῸ ᾿ἷπι. 125, 'π 18 ᾿Γ6- 
ἀοπιϊηδηΐ 86 η86, [18 ποὺ ταθϑηθ πεΐπά. ---- ΤΠ ΣΤΡ, ΠΡ. ΤΟΗ͂ΘΧ. ἴο 
λμηιδίε (ψεοῖγ, ---- Τὴν τσοτς ταθδη, [86 τογ8 υἱϊαγϑὰ ἴῃ 8 ῬΓΆΥΟΣΒ ὃ6- 
ἴογτο αοά. 
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(18) Απὰά (δ6 ρυΐποϑ οὔ ἴθ Κίπράοπι οὗἁ Ῥογβὶδ εἰοοὰ διαϊπβὶ πιὸ, ὈΤΘΠ γ ὍΠ6 ἀδγΣ ; 
δηὰ Ιο! Μὶ|ιοεδααὶ, οπα οὗ ἰῃς οἰϊοῦ ῥυης65, οΔῖΠ6 ἴο0 ΤΥ δἰὰ, δηᾷ 1 τγἀϑ Ἰοἵς [πἸδγο ὭΦΟΣ 

ἴδο Κίηχς οὗ Ρογαΐδ. 

Τῆδι ἢ Πογο ἀοδιζηδίθβ δὴ απροῖ οἵ 8οπι6 βογί, 8πὰ τοὶ 8 ζίπο οὗ Ῥδῦ- 
δἷδι, ΒΕΘΙῺΒ ἰ0 Ὀ6 οἶον ἵγοτι ν. 21. Ὁ3 2 δ 3, ξδολαεὶ ψοιιν ρτίποε, ἷ. 8. 
Τουν συδγάΐϊαη δηρεὶ. ὙΒΟΙΠοΡ [86 δηροὶ ἱπ χαοδίϊοη ψγὰ8 σοοά οἵ δαά, 

848 θθθὴ αϊβρυϊοά. Ὑμαὶ [86 Βοδίδθη Ὠδίοηβ, 88 δυςΐ, βῃουϊὰ παν 

ξυλγάϊδη Δηρ6 8 δβϑίσηθα ἴῃ 0 Ὑ6Γ6 ρΌΟΔ, Β66 18 ΒΑΡΪΥ ἰο ΟΟΠ)- 
Ροτὶ ψ 8 [16 ΗΘΌΣον νἱογβ οὗὨἨ [μδὶγ Ἵμδγδοίου δπὰ ἀσθβϑοτί. Ὑαὶ ἰδδὶ 
ϑοοά δηροῖβ ταϊρηΐ σοοϑῖν σΟΠΊ τ βϑίοη ἴ0 Μδίο ἢ ΟΥΘΡ ΤΠ ΘΙ ΘΟΏΘΘΙΤΒ ἴῃ 

ΒΟΙΏΘ ῬΘΏΘΓΆΪ ὙΦΥ͂, 18 Β ΠΟΙ ΘΠΕΪΥ ἴῃ δοοογάδησα τ τ [ἢ 6 ἀἰΒρΡΟΠΒΘ οΙ οὗ 
Ἡ πὴ, “Ὑ0 τηδ κοί ἢἷ8 βυῃ ἴὸ σῖβα οῃ {86 δνἱ] δπᾶ οὐ (Π ροοᾶ, αηὰ βθηά- 
οἷ ἢ ταΐῃ οὐ (86 7υ8ὲ δῃᾷ οῃ [Π8 υπ)υβὶ.᾽ Τδδ ΟἿΪΥ βαγίουβ αἱ Ἰ ΟΠ ἴδ, 
(διαὶ οἵ οοπίοεί Ὀοίνγοοη {86 ρυδγαϊδη-Δηχοὶ οὗ (86 ὅονγ8 δηὰ μαὶ οὗ Ῥεγ- 
Βἷδβ. ϑυςἢ, ᾿ξ ψου]Ἱὰ βθϑῃ, γυυδβί βανα ἰδίκθη ρἶβοθ; ἴὸς ψῇθη ἰδ6 οοἴω» 

ΤΑ ἢ οδ ηρ ΔΏρα] ΔΑΥ8, ἰμαὺ “6 88 Ἰεἷ ὩθαΡ (86 Κίηρβ οἵ Ῥογεῖδ, [86 
Ἰταρ] σαι οι οὗ οουγδο 15, ἰπαὶ ἰμ6 υἹἱοίουΥ πτϑ δοοογαθὰ ἰο ἢ ϊπὶ, ἴοσ 186 

Ῥογβίδῃ "Ὦ μδὰ πὴ ΓΑΎ. ---- [ἢ (86 ΡὮΓΑΒΟ ἀΐπισε οΥΓ Ῥετεία, (μ6 μἱυγαὶ 
ΠΌΙΔΌΘΙ ἈΡΡΘΆΓΒ ἴο Ὀ6 υδρᾶ ἰπῃ οτάεγ ἰο ἀδϑίρῃδία οο]] ον 6} Υ [(Π6 δεργεπιθ 

ἀψηπαείῳ οὗ ἰμᾶὺ οουηίγ. ὙΒοη Τδϑηροσίθ δββοσίδ, (μιν (86 ἰάθα οἵ 
σιαταϊαπ-αηφοῖδ 88 Ὀοττου θα ἔτοπὶι Ῥαγβὶϑπ) απ Ζοζοβδδίθσ, οὔθ Ἵδηροί 
Ὀαυϊ ἴδε] ῥτοιτηρίοα ἴὸ 88: Ὁ Βοίμεσ τ[Π6 ΗΘΌΓΘΥΒ, ΒρΘοίΆ} 1 [Π6 ρΐουξ, 
ψουὰ ὃ6 ᾿ΙΚΟΙῪ ἰἴο ὈΟΥΓΟῪ ἰτοπὶ βυςἢ ἃ βοῦσοθ ἢ Απὰ [ἢ 6Π, ΒΘΟΟΒΩΪΥ, 

ὙΒοῖμογ Φοβῆ. ὅ: 18. ἔχ. 28: 20, σβεσγα [86 βδτηδ ἰάδϑ ἰ8 ρ]αΐπ, το σα ἴῃ 
ἈΪβ υἱοῦ τε δ δἤδγ (μ6 πι68 οὗ Ζογοδβίεσ 32 "25, 11{, ὀεζοτε πιᾶ; Ὀσὶ 
{0:6 ρατγίϊοϊα [88 βοπιθίϊπιεβ 8δῃ αὐυογξαίίυε Β6Π86, Δηἃ ἰΠΘῺ ΤΩΔῪ Ὅδ ἰΓΒΠΒ- 
Ἰαιοά ασαϊπδί. 1ὶ που]ὰ βαϑῃ {μα [Π6 ὨΔΓΓΑΙΟΣ 8 ΟὨ6 οὗ (16 ρυδτάϊδη- 
ΔΏρΘΪ8 οὗ [Π6 ὅεννβ, γῆο ἢδα Ὀ6θῃ βιγ νἱὴς ἴο ᾿ΓΟΟΌΓΘ ΤΆ ΟΓΑΌΪ6 ΤΣ Θ βΌΓαβ 
ἴον (δ8πὶ οὐ {Π6 ραγί οὔ 86 Ῥογβίδη ρονοσῃίθθηί. ὙΠΟ ἰδ ἃ ρ᾽βδίη ἰηΐ- 

τηδίϊοη, ἰη 186 ρῇγαβο “ήηιολαοῖ ὁπο οΥ (δὲ οἰὶς ρῥτίποεδ, οὗ ἀἰβεγεηί οτάετε 
οἵ δηροὶβ. ΤᾺ ἰάθδ, ΠΟΎΘΥΟΣ, ἰδ ποὶ οἴδθη Ὀγουρῃὶ ἰο νἱϑνν ἰπ τ186 Ο, 

Τοβί. ; δυῖ ἴῃ ἴΠ6 Νον 1 15. βου δί ἔπ] αν, ΕΡἢ. 8ὃ: 10, 1 ΤΏ688. 4: 
16. δυάς ν. 9. ον. 1: 4. 8: 2. 12:7. Τὴθ νΘΥῪ πϑῖὴθ “Ὡ (δον οοῦ- 
Υ Υ8 [Π6 881η6 468. 

(14) Αδά 1 ἢανε οοπιθ ἴο τηᾶκο ἴἢ60 ΚΩΟῊῪ πὶιδὲ 8}4}} ΒΔΡΡΘΏ ἰο [ὮΥ Ρδορὶο ἴὼ 
Ἰδῖουν εἰπιοβ.; [Ὁ ἴῃ Υἱϑίοῃ 18 γοῖ [ὉΓ βδοπλα {{π|6. 

ΡΞ. 888 τϑίδγθῃποθ ἰο {86 βδᾶῖηθ ψογὰ ἴῃ ν. 12. -- πὰρ" ἴοι ΓΡ 
σπῖτι (Π6 σοῦγα] ροϊηίβ οὔ 119 δαυϊνα!θης δ", 866 ὃ 74. Νοίθ 22. ὁ. Ἡδεσε 
ἵξ ἰθ ΤΠ] ονσθα ὈΥ ἃ Ὁ; Ὀϊ ΒΌΔΙΥ 1 5) οἢ8. (86 3:π|ρ16 Αος. οὗ ρεσϑοῦ. 
“-- ΟὐΘῚΠ ΓΤΤΙΝΣ 18 Ποῖ ὨΘΟΘΒΒΑΓΙΪΥ ταδί γι οἰ θα ἰο [86 ἰδίίο6 Υ οσ ὅ:4] ροσοω 
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οἵ {ἰπι6 Ὀοίογο (6 δηὰ οἵ [86 πον], Ὀυΐ ἐξ ΠΩ τηθδη (86 Ἰαίΐοσ μαζὶ οὗὨ 
ΔΏΥ ροτγίοά ραγιϊου ]Υ]ν πῃ {Π6 τη οὗ [86 Βρθδίζου, βρϑοίδ!γ θη {8 ὶ8 
ὅλη ὃ6 υπάοτγϑίοοά Ὀγ [8ο86 ὙΠΟ δ΄ δα ἀγεββθὰ. Ηΐδτζδ 1 ον! ΠΠΠῪ πο 8Π8, 
86 Ἰἰατῖογ ρϑγὶ οὗ {πΠ6 ραγοα ν μϊο ἢ ργοοθάθβ (ἢ6 οομηΐηρ οὗἨ 186 Μοεδδίδῃ; 
ἴοῦ 50 (6 δϑαυοὶ οἵ 16 νἱ᾽βίοῃ βῆονβ 'ἱξ ἴο πηθδῃ. ἱπάθϑα, 88 Βρθαϊρ 

δἰ πλ5ε! Γ Ἔχρ απ μἰ8 οὐσῃ ἀθοϊαγαιίομ, ὈΥ βαγίηρ [δὶ ἐλδ υὐδέοια ἰδ ὈΥΘᾺΡ 
᾿π γον ἄαυς, ἱ. 6. ἴοτ ἃ ΘΟΠΒ᾽ ΔΘΓΔΌΪ ἰοης δπὰ υπἀοῆηφρα ρεγοά. 

(15) πὲ ν ἘΠ} ἢς ν᾽85 βρεακίηρ ἢ τὴ δὔογ [86 ἱεπον οὔ 156 ψογάβ, 1 ρἰδοεὰ 

ΤΩΥ ίὰςς οὐ ἴῃς στουπά, δηἀ νγὰ8 δἰ ἰθῃῖ. 

ΛΞ 5ΠΟΥΒ (παι Τλ8η16] ἀο068 ποὺ γτερϑαΐ νϑγθϑίπι, θυ ΟὨΪῪ ἴοσ 80Ὁ- 

βίδποθ, (Π6 ννογαϑ οὗ 1Π6 δηρεὶ. -- ΠΣ ΝΣ, ΜΠ] Π|--, ἸοσΑ], ΒΊΟΝ δῆονα (μδὲ 

186 ννογὰ 18 ἰῃ (Π6 δάνεγθίαὶ Αος. --- ΘΝ, ΝΊΡΗ., ἀΙΒἜΓβ 8 ρσΉΕΥ ἔγοσα 
ΚΑΙ, ἴῃ {παὶ ἰἰ ἰ8 Γοδοχῖνο πα 7 ζερί πιγδεῖγ εἰϊοη. 

(16) Απά Ιο! οης [{κὸ τῆς. ΒΟἢ5 οἵ πηεῃ ἰουπο θα ΤΥ [ἢ 08 ; δῃά 1 οροῃϑᾶ τορ πιουτὮ, 
δηὰ 5ρακα. δηὰ καἱὰ ἴο πὶ πὸ νΠο βιοοῖ θεΐογ πιὸ: ΜΥ ἰογά, Ὀγ τῃ6 νἱδβδίοῃ τιῪ σοι 6]}- 

2659 ὨΡΟῺ πι6 18 σπΠδησχοὰ, αἀπὰ [ τεϊδίῃ 0 βίγεη σι. 

ΑΝ ἰΠ20|165 ΒαἴΌΓΘ ἰξ Βοπ|6 ὁη8 ΨῆΟ ἰ8 {6 οὈ]εεὶ οὗἁὨ δοτηρασίβοῃ ; 
δυΐϊ βἰποοθ πο ΝΌπλ. ΟΥ βυ ]θεΐ 18 ΘΧργοββϑά, [π6 ἱπἀοῆπηίθ Νόοιῃ. ὥς, 06, 

α πιαπ, ἷ. 6. ἰη ΔρΡρΡΘδγθησΘ ἃ ΠΊΔΠη, ἰ8 ἴο 6 Βυρρ]164. Οπε ἐπ λιπιαῃ 
ργπι ἰδ ἰἴ ρ] αἷη τηϑδηΐπρ οὗ (88 ψΠΟΪ6 ΡἢγΓαβα. ---- Τομολοα πῖν ἐς, Ἰ. 6. 
ἴῃ ογάογ {παὶ δ6 πιϊσὶι ὁρεαξ, ἴον ἢ πδά υδὶ βαϊὰ, (μδὺ ργανίουβ ἴοὸ {818 

86 τοιηβί θα ἀμηιδ. ΤΠ οἴἶδθοὶ 85 ᾿τωτηθαϊδίθ. Τἢδ ΡΟΤΘΣ οὗ βρεθοῦ 
ἯῈ5 τοϑβίογϑα; βδῃὰ ἢἰβ ἢγβϑ᾽ ᾿νογὰβ δροϊορίζθ ἰοῦ ἷ8β οοηιηυθα 51:16 ῃ66, 
δ ἢ 6 ΓΠπουρὮϊ ταϊρίιν βαθῖῃ ἴο Ὀθίοκθη ἃ 'νδηΐ οὗ γεβρϑοὶ ΟΥ ΠΟ; Υ. ---α 

ΔῚΣ [66] οοηδίΓΑΪηΘα ἴο ἰηίογργοῖ αἰ" ΓΘΉΓΥ ἔγοαι ποδὶ οὐ ἶςβ. [ἰ ἰ8 
ΘΙ μ ον ἐόγγοτα (ϑησ. Μδυγαγ), πον ρ}αΐηδ, αἰδίγεδεες ((ἀ68. 8]1.).. ἘΠΥ- 
ΤΟΟΪοσῪ ἴογοϊ 5 {Ππ|ὸ Ε-τϑῖ, απα {π6 παίαγε οὗ [ἢ 6 ραββαρα ([)}6 ΒΘοοπα πηθδῃ- 
ἷησ. ΖΤΈΤΤΟΥ ἰδ νΘΤῪ αἰ δδγοπίὶ ἔτοπι ἀοίογεβ. ΤῊ νογῦ ὍῈΣ ΤΏΘΔΠΒ, ΔΙΠΟΠ 
οἰμοῦ (πα, ἐο ἥότηι, Καδλίοπ, οἷς. ; δῃὰ ἴγοτω ([ἷβ8 οοῖηθβ "ὋΣ ἑαοῖ, δηὰ 
8150 ἥόγηι, 8. 49:1ὅ, 1 ἰΔΚ6 "ΔῸΣ, [Πογοίογο, ἰῃ ἃ β6η86 {Κα (Ππαὶ τ ΠΙΟὮ 

ὙΠΠΕΠΡῚ ὈΘΆΓΒ, ἰῇ ν. 8 αὔονθ. 1 18 8Δῃ ἜΑ90 γδηβιοη ἴγομι ἤογηι ἰο οοηιοὶδ- 
Με85 ; Ἰιαδῖ ἃ58 ἴῃ6 Τιαἴϊη ἥογπια ἀδδβίρτιαίθθ ὈοΐΪΒ ἰάθαβ. ὙΠΡῚ δε ῖκβ (ἢ 6 

Β.Ϊηἰησ ΔΡρΡΟΆΣΔησΘα οὗ ἴΠ6 βίη ἴῃ ἃ ὨΘΔΙΙὮΥ Ρόγεοη, ἰῃ τ. 8; πὰ "ῊΣ 
Βεαγθ πλᾶγ8 (ΠἸ6 β' 1 ρ]6 Ἰάθ8 οὗ σοηιοίίγι688 ΟΥ ζαὶγ ἀρρεαγαποθ. Αβ ἴο (86 
ΡΪυγ. ἴογπι οὗἁἨ {πΠ6 που, 866 ὃ 100. 2. α..) ΏΘΓΘ ΤΩΔΗΥ͂ ΡΔΓΆ}1618. Υ}11}1 ὉΘ 
ἴουπά. Εογ "ὉΨ, 866 ὑπᾶδγ ν. 8 ΒΌΟΥΘἝ. 

(17) Απά πον 5ἢ4}} 56 βεγυδηὶ οὐ 118 τὰῦ ἰοτγὰ δρεαῖς τυ τἢ (ἢ ΐ8 τὴν Ἰογὰ 1 Απὰ οϑ 
ἴοτ πιθ --- ἱ ργοϑθῃϊ ΠΟ ΒιΓθΏσ ἢ ΤΟΙ ΔΙΏΘΙἢ ἴῃ Π|6, ΠΟΙ 8 ἱπΠοΓῈ ΔΠΥ͂ Ὀγαδῖὶ Ἰοϊ ἰπῃ πι6. 

Τῆς βεγυαηέ Ο7 πιν ἰογά τς 1. ΤῊΪΒ 18 (86 υϑυ8] χοᾶ οὗ δἀ ἄγ 88 δροῃς, 
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να Ηεῦγονσβ, 'π 411 σΆ865 ῬΠΕΓΘ 8 ἰηΐοσίοῦ δἀάγεβδοβ δὴ δβοκηονϊεαροὰ 
βωρετίοῦ. --- ΤῊ "πὶ ἼΝν [6 ὑ808] Η 6. ἴογι. ὙΠῸ ἔχθει ἴογπι Ολαίάα- 
ἔσες. ---- ὅν, Ηορῆ. 111. δὲ πιαάε αὖίε, δεοοπιο αὖὲε, Ἡ λΟὮ '8 δαυν ] θη ἰο 

ΟἿΣ δπιρὶο σαπ ΟΥ ὧδ αδῖε. ---- τὴν 18. ἃ ἀδιμοηβίγαεγ6 ἀπὰ ἰηϊθηβῖν πα δὲ 
ἦεγε, ἷ. 6. πον σδη 1 δι ἄγθβϑϑ βυ σἢ ἃ ῬΡΟΥΒΟΠΔΡ6 88 ΠΟῪ δίδηἀβ ὑδείογε το 

-- Ὄκὶ, Νοπι. δΌ8. - ΕΣ, 110 οπι ἰλὲδ ὑετῷ ἐΐπιδ, Υἱζ. ἴσο 186 ἴἴπ28 
τ θη [μ6 δηρδὶ ἀρρεδγεά, δπὰ δἀἀγεββθὰ πἰπηβοὶ ἰο 1) δηϊεὶ, ῃ6 μδὰ Ὀδθ 

ἷπ ἃ Κὶ πὰ οἵ ϑνοοη, δπα ἱπολρδΌ]ὰ οὗ δι ρ]ογίηρ ἷ8 ὈΟαΙΪΥ ΟΥΡΆΠΒ ἴ0 ΒΩΥ͂ 

εἴδοίιδὶ ρυσροβθ. 1 μαᾶνὸ ρίνϑη [18 ἰάδϑ ἰῃ οὺν υδ08] ἰάϊοτῃ, ἴῃ 188 γοσ- 

βίοῃ. 

(18) Απά οὔο δανίης [88 Δρρεδγδῃςε οὗ ἃ τηϑῃ δίῃ ἰοποἢο π|6, δῃ ἃ Πα 5βί γε σι" 

οηθὰ πιθ. 

ἸΌΝ, 11 ἀπά ὧε ααὐάεά, δον ἰμαὶ (Π6 βϑγηθ ρθγβοῆῦϑρα τερδδίεὰ (86 
ἰουςἢ, ψἢο Βαα ἢἤγβι ρίνϑῃ ἰἴ, 88 σοϊδίθἃ ἴῃ ν. 16. [πη ἰἢς ἢγεί Ἵδβο, [6 

ΡῬΟΜΘΡ οὗ βρϑϑοῖ Μ88 γαϑίογε ; ἴῃ [ῃ6 ββοοπὰ, 1ῃ6 δίγοηρίῃ οὗἁὨἨ 186 συ μοἷθ 
ἔγαπιθ. Εν (116 Ἰάϊοπι οὗὨ (Π8 νϑγθβ Σϑ"} Ὡ)Ό55, 860 8.189. 8, 55" ὕγοσα 525. 

(19) Απὰ δὲ εαἰὰ : Εδαγ ποῖ, Ο πηδὰπ στοδεῖγ νεϊονϑὰ; ἢ ΠῚ θ6 τῦϑ}} ἴῸΣ τῆθδ: ὃ 

οἵ κοοὰ οουγασο! Απὰ ἢ} ἢ 88 βροβίκίηρ σἱἢ τὴα, 1 [Ε]ξ τα γβοὶ ἢ διγοσιπεηρά, 
δοιὰ εακὶ: 1.61 ΤΥ ἰοτὰ βρβξβκ, (Ὁγ ἴῃου πιαδὶ βίγσεη ποθ πη. 

ἢΡ Ὁ '8 οἤδπ δπιρίογθα 88 8 τῆθ γα ἔοττη οὐ ρτϑείίησ, 6 δαΐμς ἐἰδὶ ] 

ἘΠ6 ρῆγαβα τσ ΠΟΓΘ Ὁ6 Τεραγάθα 85 ορίαξέυε, Ὀυΐ 18 τῆογθ δπογρβεῖς 
ὙΒ6η σοπάογοὰ 88 (Π6 πα ]ε δ ϊν6. ---- ΤΥΤῚΣ ΡΥ, ἑαζα σοοα σοιγαφε, οΥ δε 
σεν δίγτγοπῷ ἡ ΤῊΘ ΓΟρΘ Οἢ ΤΔΑΓΚ8 ᾿πι ΘΒ οὗ Ἔχργοβϑδίοη. Τμ Ηἰρ. 

ἜΠΡΙΓΙΌΓΙ ΠΔ8 ἃ 8:|446 οὗ {π6 σεῆδχίνθ ἴῃ 11, νοὶ 1 μᾶνο θηἀοανογεὰ 
ἴο ἜΧΡΓΘΒ8 ἰη {Π6 ἰγΓδηβἰδιίοη. 

(20) πὰ δε Ββαϊά : 1)οβὲ ἰῆου Κῆονν ἩὮΥ 1 ἢδνο οοτπο ἴο ἴπ06 5 Απηὰᾶ ποῖ 1 τησεὶ 

τοίυτη, ἰη ογάογ ἴο οοηϊοπὰ νἢ 1η6 ῥγίπος οὗ Ῥεγβίβ; δῃὰ 1 8}}8}} ἀθρϑγῖ, δβῃὰ ἴο ! 186 

Ῥτΐηοο οὗἩ ὅτεοοα Μ}]}] ςοπιδ ; 

Τα αυσδίϊοη αϑἰκθα ἴῃ {6 Ητγβί ραγὶ οἵ [8:8 γϑσβϑθ, Β6 6 8 σϑῖ οσ ἀ6- 
εἰσηπεὰ ἴο 081} δἰἰοπίίοη, (Π8ῃ ἴο Δ ΚΘ ἰῃαΌΪΓΥ. [ἢ ν. 14 ἰβ ἃ ἀδοϊβσγβίοι 
οὗ ἰδ ρυγροδβα οὗ μ6 δηραοὶ 'π Ἄοομαΐηρ. Ὑ δὶ 90]1ογ8 δῆονβ, (Βαὲ 186 
Ῥνγίϑοο οὗ Ῥεγεία (συδτάϊαη-6ηρ6}), ΔΙ Βουρἢ ἢ6 μδᾶὰ ἀδρατίο ἃ στ μοα ΜΙ- 
61186] ο8η)6 ἴο ἰδ δἱἀ οἵ [6 βρϑαίχοσ, νου] γοίασῃ δη σοβυσωης Β18 ἰΌΓΙΩΟΣ 

ΦΟυΓΕΘ, ΟΓ δα ΑΙΓΟΔΑΥ τοϊυγτηθα. ΤΠα γυδεάϊαη οὗ (6 68, ἱπογοίοσο, 
ἔοεϑ ὕδοῖ ἰο Ῥεγβίβ, ἰῇ ὀγάθὺ ἴο ργενεηΐ [Π6 οϑξεοίβ οἵ ἰιὶδ ἱπῆμθηςο. -- 
ἘΣ ῖη, ἤδη ΘΟ ρ]οα 88 ἢ6σΘ ΝΠ 2, τηθδη8 ἴ0 ἀδραγί, νν ἢ 116 δὲ 8 ἴῃ βυσὰ 
ἃ. ῬΟΒΙΟΏ ΤΩΘ8ῺΒ ἐ0 οοπιθ, ἀοσεάογο, ἐπέρχεσθαι. Βυϊ ἴτουμθ ψνἢδὶ Ρ]δοθ 
ἀοα8 186 ΠΑΡγαῖοῦ δχρροὶ ἴο ἀθρατί ὃ Αηὰ ἀο68 ἴδ6 ργΐποο οὗὨἨ ατροῖα ἀ6- 

βῖχιι ἰο οοπιθ, αγτῖσο, αἱ (0 Βαιη6 ρΐδοα ἢ Θυδδίϊομβ δοπιθ ναὶ ἀἰ ΒΈ συ: ἰο 



σεμρ. Χ, 921. 898 

Βηανοῦ. ΕἾοπὶ ἴΠ6 1Αϑἱ οἶαιδθ οἵ ν. 21, γχὸ ΤΏΔΥ σοποίαάο, ὑδιδὶ »ηέπεε αἵ 
Ῥετγβία δηὰ οἵ ἀγϑθοῦ πιϑδπδ σαγάΐαπ οὐ δωρετιπέεπαίπσ ἀπο. Τὸ (18 
δοποϊυδίοη (86 απο οὗ (Π6 ἀἰϑοοῦτβε ψου]ὰ αἷβο ἰοϑᾶ. (Ουἱάεα Ὀγ Πἷ8, 
ἯῈ ΤὭΒΥ ΓΟΑΒΟΠΔΌΪΝ οοποϊαδ (μδὲ (Π6 δηρ6] πη6 828 ἰὁ 86γΥ, {πδὶ βοβηδίϊπλθ 
πῆον δἷ6 τοίυγῃ ἰο Ῥογβὶα ἰο σοηϊδηᾶ ἴμ6Γα ἴον (86 ᾿ἱπίογοϑιϑδ οὗ ἴ86 Ηθ- 
Ὄγενβ, ἢθ ΜΠ] δραίη ἰδανθ [πὶ οουπίγγ, (μαΐ [86 Ῥτΐποθ οὐ αυὕθθοθ ΠΙΔΥ 
βοαῖς δη οδίδίῃ ἃ ργοδιηλίπθηςα Π6Γ6 ἴον (τοοίδῃ συ. Αρεΐπδὶ 6 ῃ- 
οἰϊπαιϊίου οὗ 186 Ῥαγβίδη οουζὶ ἰο ἰΓοδί (Π86 ὅθ νγν8 ἢ πορίδοί, ἢ6 68 ἢγϑὶ 
ἴο ϑιγῖνο, δᾶ ῃθη ατγθοΐδῃ ΡΟΣ αδυτρδ (ἰἸ6 ρΐαοθ οὐἩ 186 Ῥογβίδη, ἢθ 
66 6 1κὸ ἀπ σου] Υ ἴοὸ ονογοοῦμθ. Βίθῃοα 6 Βρθβῖκβ, ἰὼ [86 ποχὶ υϑῦβθ, 
οἵ Μ|ΊςδΑο ἢ 5 αἰάΐηρ πἰπι γε: ὍΣ ἀσαΐῃδί ἰΐσδε, νἱξ. ἀραϊηδὶ 116 ργέξιοσε οὗἉ 
Ῥεγβία δηὰ ἀτεθοθ 1 ἀο ποί 866 Ποῦ [Π6 ταχί νν}}} νυ 8 }} ὍΘΔΥ ΔΗΥ ΟἿΟΥ 
οοπδίγυοίίοη. ὙΤδαὶ σοΐπς διὰ σοπιΐπο ἀγα υδοα Πογα ἴῃ ἃ πε ίατῳ ΒΘ 56, 
ὦ, 6. ἰηἀοαία πηυΐι8] βέγιθ Ὀθίγθθη ἴμ6 ὑπὸ ραγίθ8, 18 αϑδυσηθὰ ὈγῪ Ηᾶν. 
δηὰ Τιϑηρ. ; Ὀυϊ (Π]8 18 ποῖ δισί οἱ (ἢ ς886δ. (Οσοίμο αἰσαν (1) ἀεμοίθδ 
186 ἀδραγίιγα ἔγοπι, δηὰ γο πα υἸϑῃτηθηὶ οὗ, [86 Ῥουβίδῃ οουσί, ρἰ νης Ρἶδοθ 
ἰο Ογοςοΐίδη συ]θ. Τηθ οοηιπρ οὐὗἨὁ Οτεοοίδη τυ]θ, 88 οοπηθοίοθἃ ὙΠῺ πδὲ 
ἐδ τοϊδιοὰ ἴῃ 1Π6 ἰο]]ονίης τ γβθ, ἱπάϊςαίθϑ ἐμαὶ ἰμ γα νου] 6 ἃ λοδίτϊδ 
δεοατίπσ ἰοπαγὰ (86 6 8, 60 {παὶ ἰῃ6 συδγάΐϊδη δηχοὶ οἵ (86 Ηθῦγοτθ 
τοῦδί ποοᾶβ Ὀ6 βίγθηρίμθπθα ὈῪ Μ|ίοΙδ6] ΣΡ ΟΣ, ἱ. 6. δραίῃϑὺ ὈοΙἢ οουη- 
ἘΓ168 οὐ βουθγοεϊ σηθϑ. ΤῸ βυςῇ ἃ Υἱοῖν 848 ἰδ Β6τ6 ρίνο, ΗἩοβτηδη οἶνοθ 
.υὲδ αδβεηΐ, (ΥΥ̓ οἰϑβαρ. οἷς. 8. 812). 

(21) (Βαε 1 σι] 16}} το 6 Ἡπαὶ 18. τυτί 6} ἴῃ ἴἢ6 Ὀοοῖἷς οὗ τυ 8}, δηὰ ἴποτο 18 ὯΟ 

οἷ νεδο ρυιίεῖῃ ἔοσγίῃ ἢΪ8 βίγεησι τῖ 1} πο ἀραῖηϑι ἴΠ 056, ακοορὶ ΜΙΟΒδοϊ γοῦν ργπαδ. 

ΤἼ6 ἔγβί οἴδυδα 1 βανθ ρυΐ ἴῃ ρδγθη 16818, Ὀδοδι86 ἰΐ 18 Ρ] ΔΙ (Πσοση 
ἀῃ ΒΟ 88 ἴο ἰηἰοσταρὶ [Π6 τορυϊασ ἰγαΐῃ οὗ ἱμουχ. ὙΒΘη (ἢ6 Βρθαῖκοῦ 
Βεαὰ ᾿ηιἰπηδίοα, {(παὶ (86 ῥγῖποοθβ οἵ Ῥογβὶα δηὰ ἀγδϑοθ πουϊὰ Ὅ6 Βοδί!]θ ἐὸ 
186 2678, δῃα (8 Θχοϊι θα 8δη δίαγῃι ἴῃ [86 [66] ρ8 οὗἩἨ 1π6 ἤδΆροσ, ἢ6 δ- 

ΡΟἰογοά πηθδη8 ἴο αυϊοὶ [ἢ18 ὈΥ ἰ6]Ππρ ἴτ), [δὲ νν μαίανοῦ οὐ βυβογίηρ ΟΥ 
οἵ ἀθ] ᾿ νογάποο αὐγαὶ ί8 [Π6 6 8, 11 ἀπιοῦ 8 ΟὨΪΥ ἴο 80 τυ Οἢ 88 βδανθη ἢ 
ἩΐΪδΕΙγ ἀδογεεά, δὰ οδμποὺ ρ888 (686 ὈΟθΏαβ. ---- Ὠηὴ 18 ἃ ἰαίοσ Η δῦ. 
πογὰ, ἰάθη ἴσο (86 ΟΒαϊἀδθ, ἰπβίαδα οὗἨ [Π6 τὔοῦθ δποίθηί ΞἈΓ2. -- 

Βοοξ ὁ ἱτιμΐ ἰδ (6. θοοΟΚ οἵ ΟοάΒ ἄδογεδβ, 6 Ὀοοὶς ψ ηϊοΐι σομ δἰ π8 νν πδὶ 
11 (ΓᾺ]Υ σοπιθ ἴο Ρ888 ; οοιῃΡ. ἴδ κα ἴῃ θα. 82: 84. Μα]. 8: 16. ῬΞ. 
189: 16. ον. ὅ:1, Ταὶβ 8 ἀἰδδγεηί ἔγοτῃ {{π|ὸ δοοῖ οὐ ἰΐζε, νυ ῖομ 18. 80 
ΤΡΘαΌΘΠΕΥ τηθπιοηθα ; ἴῸγ (8. 18 δὃο παπιηϑα ὉΥ δ᾽ υϑίοη ἴὸ {π6 τορίδίοσ οὗ 
ἼπΠ6 πϑίη68 οὗὨ 186 ᾿ἰνίηρ ἰῃ ἃ οἰ οὐ ἰοτη; Ὀαΐ ἴΠ6 δοοῖ οΥ ἐγιμλ ἰ8 ἴδ9 
Ὅσοι ν ΒΙοἢ τθοογὰβ τιμαί 8 οὐ ννἢ}} 86 ἔσει, '. 6. υετ δα, ---- τς ἸΝῚ, ἀπά 
λεγε ἐξ πὸ οπδ, ΘομηΘοίβ νι δὲ αἱ [ἢ6 οἷοβε οὔ ν. 206. Τῇ δῆσοὶ τη 8 η8 
ο δδύ, ἐμαὶ ἰὴ [ἢ δι: οσαβ8:ν6 αραγοδϑίοηβ ὕροὺ ἴδ6 6718 ὮὉΥ ἴ86 Ῥεχείδῃ 
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Βηὰ ατοοίδη ἀγπδδίΐθθ, 6 88 ΠῸ ομ6 ἴο δἰὰ εἰτπῃη ὃυΐϊ [86 συδτάΐδη Μῇ»" 
6:86]. ΤΠα Ἰπεπλδίίου 866 16 ἰο Ὀ6, (παὶ πὶ ποθξ ΤΏΟΓΘ ΠΟΙρΟΓΒ τοὶ ἃ [1Π||6 
οὗ κυβοτγίπρ δηᾶ {Γ14] τηυδὶ Ὀ6 Ἔχρϑοῖϊθά, δπὰ ἰδυ8 [0 ργεραᾶγα δη 6] ἰοσ 
(δ ἀἰϑοίοθαγοϑ οὗ [Π6 8666. --- ὈΣΠΌ, ἐο μι ζογίλ οὐ δἦοισ οπε᾿ς εἰτεπρίλ. 

-οΥὐν ὍΣ, ἀραΐπεί ἰλοδα, νἱΖ. ἰμοϑ6 ῥγίῃοεβ οἵ Ῥαγβίδ δπα (τεοίδ. --- 
ὨΞ Ὁ, ψοιν ρτίησθ, σΔῃ τλΘδ ἢ ΠΟΙ ΒΪ ΠΡ ΤΏΟΓΘ ΠΟΙ 1688 Β6σθ, ἴβδῃ ψοὺν ἰεαά- 
ἐπ σιαταϊαπ-αησεῖ. 

[1 19 σουλίωοη ἴον ἱπίου ρυοίοσβ ἴο δδϑῦτωθ δοσθ, δαὶ 186 δηροὶ (ἰαλτιεὶ 
ἯΔ5 [86 ΟὯ6 ὙΠῸ δρροδτγοὰ ἰο Ὠδηϊοὶ, δὰ ταδθ ςοπιοιυ πη! 8 0 ἢ}8 οἢ ἴδε 00- 
οδϑδίοη Ὀθίοσο ἃ8. ΑπδΙΟΩΥ ἔγοῃι ἃ σοιαρδσίβοη οὗ ἤδη. 8: 16. 9: 21, πΈΘΤῸ 
86 ἰ5 πδιιοά, αὐρἢῦ παίυγα ἢν Ἰοδὰ ἴο βι ἢ δῇ ορί πίοι ἢ υείο ἢ τὶ ἐς δ δ 
δισοησιβεποα Ὀγ [κο 1: 195. ὙΠΘ ΔΡΟΟΥΥΡΒδὶ Ὀοοΐκα, Ὀοιἢ οὗἩἨ 186 Ο. Το 
δηὰ οὗ [86 Νον, ἴγοαυ θη πηι (ἢ 5 δηροὶ, απὰ 8180 ὭΔΏΥ ΟἴΒΟΓΙΘ ; βρϑοίαὶ- 
'γ ἀοθδβ ἴδιο Ὀοοὶς οὗ Εποοῖ δρουπά ἴῃ 186 π8π|65 οὔ δηροὶβι Βαϊ δ}}}}, (86 
ορίηΐοη δϑουῦ ΟδοΌγ οἱ ἰὼ [86 ῥγϑόθηΐδ οδδὸ τηυδί Ὀ6 σοπ]θοΐυΓΑὶ ; [ῸΣ ἴΒ61Ὲ 
18. ΠῸ 8116 Αϑβἰᾳηδὶ ἰο {86 δηρο)-σουιπη πὶ ςδίογ, ἴῃ ΘΒ ΔΡ. χ. Χὶ. 
Τὴ αυρβίίοη : ΗΟῪ τοὶ οὗὨἨἉ [88 τοργοβϑηϊδιίίοῃ οὐ οἶδ ρ. χ. 18 σοϑίιμηδ, 

δηὰ ὙΠαῖ 8 λίδίοτγίσαὶ τοαϊῳ Υ 18 τῆοτο ἀπ υ]ν (8 πα αὐϊρης δἰ χει τὰ ρ- 
Ῥοδθ. 1{Ὶ86 ῥγίηςοϑ οἵ Ρογαὶδ δῃὰ ατσϑοὶα Ὀ6 σοοα δυροῖβ, βοῦν, ἰὰ ἷ8 δοεκεᾶ, 
ὁ ὁδῃ οοηϊθηζίου αγίβο θοΐπθθη (θη) δηὰ ἴπ6 συδγαϊδηδ οὗ (Π6 “6 ν͵ὶὲ  Ἐβεὶ 
που]ὰ Ὀο 'ῃ βυ θαι δοίοη ἴο (μ6 ἀϊνίπηθ π|ι}}, δὰ 80, ἤθη ἰδὲ νῶβ ΚΠΟΥ͂ΠΙ, 
(πότ οουἹὰ 6 πο ἀϊ βἜγεπεοβ οὐ ορὶπίοη.᾽ Βαῦ δηροΐἶδ ἀγὸ πού οπιπίβοϊίεπί; 
διὰ ἃ ροοὰ Ὀοϊηρ, τὶ Ἰἰπι ἃ ἔδο.} 168, τῆ ἰ5 δαῦ ἰο δίς ἢ ΟΥ̓ ΟΣ 8 ρϑγιίοα- 
αν Κίπε ΟΥ ΘΟΙΠΙΓΥ, ΠΊΔΥ ὙΘΤῪ πδίΌΓΑΙΙΥ οοηίγδοῖ βοπθ Ῥαγ Δ] Υ ἴογ 186 
ΟὈ͵θοὺ οΥ̓ ἷ8 αἰἰδηϊίοη, δηὰ ὭΔΥ ποῖ δἰ ΤΑΥ8 866 Οἰ ΘΕ τ βαὶ Ηἷ8 ἀὐυίγ ἰδ, 
ὴ ἃ ρᾶβ86 οὗ 1τ8]8 Κι πὰ, ἰδ 183 βΆϑῪ ὕο 866, [μδὺ δοιμοίβίηρ Κα δὴ ὀρροβιίοα 
ἴο δηοίμον σοοὰ ὈΘΙῺ' ΠΊΔΥ 8.156.) ὙΠῸ ἰ8 ΘΟμΠιββομ θα ἴο ἰηίοσίδσο πῖῖ [86 
Οὐ) οὐ οὗἩ συδνάϊδηϑμρ. ϑοιιθνμαῖ ἴῃ [5 Πσηῦ, 1 τὨϊηΚ, τὸ ταυδὶ τοραγὰ 
ἴδο πδιγδίίοη ἴῃ (86 ργοβθηΐ ομδρίδυ, ὑγονϊἀθὰ τὸ σοῃδίάδγ 11 88 θδϑοὰ οὔ 
δἰτ ρα Ηἰϑίογίοδὶ ἔδοίβ. 

“Βυΐ τλδὺ ποῖ 86 τβοΐθ Ὀ6 ἰῃ (6 ὙΔΥ οὗ ΔΙ] Θροτῖς 8] σα ργοβθη διίοῃ, ἰ. 8. 
80 88 ἰ0 ΓΟρΡγοβθηΐ [86 οί γ οὗἁἨὨ [ἢ6 Θῃπθηιΐθβ οὐ ἱμῈ Ψ6 8, δῃὰ 186 βίαι» 
᾿ϊηρ- ὈὉΪος Κκ8 νν Ἀἰο ἢ (ΒΟΥ ἴμτονν ἰὰ ἴῃ ΨΑΥ ΟΥ̓ [λο80 νβο δὰ τεϊαγηοὰ ἔγοι 
ΟΧῚΪΘ ; δηὰ αἷδο ("6 ορροϑίἴοῃ οὔ [16 ἀτδοΐδη Κρ οὔ ϑιγτὶδ δῃὰ Ἐφγρῖ; 
δίοσ μ6 ἀθαίῃ οἵ Αἰοχαπάου ὃ [Ι͂ἢ βυθῖ 8 οδδ0, ριιδγάϊδη-Δηρο 5 οἵ [86 
ΒΟΙΥ Ἰαπὰ πουϊὰ τεργθβθηὶ ἴμ6 Κίπα σατο πίοι Βθανθη Ὀδδιονγαεὰ ὑροῦ (80 
όταν; δπὰ ἰπ6 ορροδβίπσ »γίποεβ οὐ Ῥογεὶδ δῃὰ αἀγθεῖὶδ πουϊὰ ἱπαϊςαὶθ 
[86 οουηδβοὶ υηΐγίθμα]ν ἴὸ [86 76 ν)8, τ ῖοΒ (8086 ἀγπδβιῖθ8 τσογα ἱποὶϊπεὰ ἰὼ 
[01 νν.᾿ 

Τῆι ἴδ 18. ῬΟβ51: 0 16 ἴο τοραγὰ 16 σῃο]9 ταργοβοηϊδθοη ἴῃ [8 Πἰρδι, ξαίσα 
. 6 εἰ εαἴνα ἐοοἰσδία, 1 που]ὰ ποῖ ἀσην ; θυξ ὑμ6 δησοϊοϊοαγ οὗἩ τ186 ϑοτὶρίυγοῦ 
Ῥγονθηΐβ τη6 ἴγοτυ δατηϊ της ἐδ18.. 1 [86] (80 αἰ ΠΟΥ ργοβοιιοα ὉΥ δὰ 
δοοουηὶ οὗἉ οσοπέεβὶ Ὀούτοθιῃ σοοὰ δηροὶβ; δηὰ βρϑοῖδ! νυ (86 αἱ ςαἱὶγ οἵ βὺρ» 
Ῥοκίησ ὑπᾶὺ [8686 σοοὰ Ὀείηρβ που]ὰ οδχοῖϊθ [86 Ῥεγβίδη απὰ ἀτγθοΐδη Ἂμ οί 
δραίηβι ἴῃ6 Ἡδῦτον πδιίοη. Βυῖ ἰ8 10 186 ἀοϑίσῃ οὗἨ 186 τυτῖϊον ἴο σουμπῦ- 
Ὠἰοδίθ δΏῪ ἰδίῃ τθοσο; ἴδῃ [86 ζαπογαὶ ᾿ὰθ8 οὐ [80 δηροὶ- αν ϊδηδμρ οἵ 
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πδίϊοηϑ, δηὰ οὔ [πδὺ Σοὶ ἴον (ποὶγ στ ϑρϑοῦο ἱπύογθαίϑ, Ἡδὶο ἢ δρτῖτρ5 ἔγοσα 
ἃ ἴδοι της ἰμδὺ 15 πδίαγαὶ (0 δυσὶ ἃ γοϊδιίου ὃ 1 ἢἣθ ἀδβίχηβ πόσο (δδη (δί8, 
6 ἃΓῸ δἱ ἰοδοὶ ἰοίδ ἴὰ 86 ἀαγίκ, 89 ἴο ἴδ6 δῆμον ἴῃ ψὨϊοδ ἢ15. Υἱ6 γ8 688 
6 τοσοηοῖϊοὰ πῖῖ [86 ομδυδοῖου οὗἨ δηχοὶβ, 88 Ὀθίπαθ Ῥογίθου Υ ΒΟΙΥ δηὰ 
οδοάϊοης ἰο ἴδ6 ν}} οὐ αοά, δῃὰ αἰϑὸ Ὀοίηρβ οὗἨ βυρϑυῖογ, δ βουσὶ ποὶ οὗὮ 
Ῥοτίοοϊ, Καοονίθάσθ. ΤῈΘ ΑΡΟΟΔΙΥΡ80 ἰ8 ἰδσουρὰ δῃὰ {πγουρῇ οὗἨὨἁ [80 βδπιθ 
ἰϑωοτ, ἰὼ τοζαγὰ ἴο δημοὶδ δηὰ {μϑὶς οβῆςθβ, 88 [86 ρσϑδϑηὶ Ὀοοῖκ.) 

ΟΗΑΡΤῈΒ ΧΙ. 

[ΤὨΐδ οπδρίεσ δου! ἃ ἢοὶ δνο ὕθεη βοραγδαίεὰ ἔγοιῃ ἴδ ργοοράϊηρ οὔθ; ἴογ ἰϊ 8 ἃ 
ἸΔΣτα ΠΟ θδηοο οὔ Π6 δ ἀγε88 ἴο Πδηϊεὶ, τ οἢ γ88 θαζαπ ἴῃ 1Π6 οἷοδο οὗ [πδὲ οὨδρ- 
ἴὁτ. ὙΥὟ-. 1 ἰηίοττηβϑ ἢΐπ), {πὶ 1η6 Δηρ οὶ ΠΑΙΤΔΙΟΥ, ΠΟῪ δηχεαροὰ ἴῃ ΒΘ. Δ} οἵ ἴ86 Ηθ- 
ὕγτενσβ, δὰ [ῸΥ βοὴ {ἰπ|6 Ὀεΐοτα, ἃὲ ἴὴ6 Μ|οάο-ογβίδη οουγὶ, Ὀδοη δησαροὰ ἴῃ 11 
ταδπηον πὶ Ὠαγίιβ ι᾿Π6 Μεθ. Ηθ ᾿Π 6 ζοδδ ΟἹ ἴ0 βἰκοίοἷι δοιηθ οὗ ἴδ 6 ουδηῖβ οἵ (86 
Ῥεγδίδο ἀγηῃδδίγ, (ἢ ἰηναδίοῃ οὗ ὕγθεςθ ὉῪ Χεγχοβ; [Π6 5ρὶγὶὶ οἵ Βοβϑε Ὑ τ ἰο ἢ τὴῇ}} 
δα τουβοὰ ὈΡ ὉΥ 1818; ἴδ τίϑ6 δῃὰ [8]1} οὔ ΑἸεχδηπάεν ἴῃς ατοαῖ ; δηὰ 186 ϑυδεοααδδὶ 
ἀν βίου οὗ εἷβ Ὀγοκϑῃ εἴωρίγε ἰπῖο ἔουισ ἀγηδϑίθβ, υβ. 3---4. Αδον (Ὠΐδ, [86 ἀγπαδιίαα 
οἵ Ἐργρὶ δπὰ ϑ'γγίδ τὸ βαϊθοίεὰ, ἀου 1659 ὈΘΟΒπ86 [ΠΥ δὰ [Π6 ΟΠΙΥ ΟΠ 68 ὙΠ ἩὨΪΟὮ 
4 726 νγ78΄ ͵ τοΙΘ ἴο Ὀ6 οοποογπδὰ. Τἢδ πηυῖθ8] Δ] ης68, αἰἴδοκα, δηἃ ἀοίδησοδ, οὗἨὨἁ τὴ6 
Κίησε οὗ [Π660 οουπίγί68, Δ ποχὶ ἀοίδι δὰ τὴ δἰ πλοβὶ ἢἰδιοτῖςοδὶ τα ἰδ ῃ 688, γ. ὅ 
--20. Ὑἥῆε εοπϑ ποχὶ ὕροῦ Απιΐϊοοςπυβ ΕΡὶ ἢ ΔΏΘ8, ἩΠο586 ᾿ἰβίοσυ (685 γἐὰ ΤΑΣ δἰπιοδὲ 
Ὠδπιο ἴ1) οοσαρί65 1.6 τεβῖ οὔ τῇ ομαρίασ. [{ 18. Δ ργοριιδιῖς γα ργοβθητδιίοη 80 8109 
διηὰ ρατιίσυ αν, 88 ἴο θ6 ὙΠΠΟοῦΣ 8 Ραγα οὶ ἱπ 81} 1Π6 ϑοτίρίαγεβ. ϑοπιοι πίῃς ἰῃ (89 
δδρεςοῖ οὔ τΠ6 τἰπι68, οΥ ἰη [86 ἔδο! Ἰη99 Δηὰ Υἱὸν οὗἉ [π6 ον δῃ ρθορ]δ, ννὰ9 ργοῦδὈ]γ [6 
ἑἐπιπιοάΐαιο οςςβϑίοη οἵ 8. ΤΠ6 ἀχροοίδιοη οὗ ΠΟ τοῦθ ἰτῖαὶ δπὰ βυ δου ρ Δ Ὺ ἤαν6 
Ὀδοη ἴοο οοηδάοηι διιοηρ (ἰδ Ηροῦτγεν 8, δηὰ Βανὸ ποοὰδὰ ἃ οὔδοϊς. ΟΥ̓ ΝΘ ΤΠΔῪ 80}- 
ῬοϑῈ δποίπον στουπά:  ογεισαγηδά, “γραττηοά. αὶ ᾿Πδίδυευ Μγ88 106 σδιδ86 οὗἨ "16 
Ῥεου) αν ἥόγπι οὗ 186 ῥγοάϊοιοη Ὀείοτο 8, [θγ σδὴ ὃ6 Ὁπὶ ΟἿ ΥἹΘῪ 88 ἴ0 [15 δοίμαὶ 
οδεασγαοῖοσ. Αβ ἢδ8 δίγοδὰγ Ὀδδη 88[α,, ῬΟΓΡΏΥΤΥ ἴῃ δηοίδηξ τἰπ|68, δΔηὰ ἠοῖ ἃ δ οτί ς᾽ 
ἐς ἰη γοοθης σωθβ, ὮΔΥΘ δΙΣΘΏΟΌΘΙΥ δεβεγίδαὰ {πδὶ ἃ Ὑδ4 Ἡτίτ6η μοί ευεπίμπα, δη ἀ 2 
τηογοίογο ποιδβίηρ ποτα (ΔῊ ΤΟ] ΠἰδίΟΥΥ. ὙΠῸ δϑδβογίου 5 στουη δὰ τοδί} ΟἹ 118 
εἰκτοτίο δὶ πιϊμας θη 685 ; πὶ ΡΑΓΟΥ (ὈΥ̓͂ [86 ὩΘῪ ΒοΒοοὶ οὗ ογί εἰς 5πι} οὐ 186 δἰ οροὰ ἰπ}- 
Ῥοββ ὈΠΠΥ σΥ 6 πιϊγὶς]8. Α σϑδὶ ργδάϊοίίοπ, 8ὸ τηϊηαῖθ δηὰ οἰγοππιθιδηιίαδὶ, τησϑὶ οἵ 
δοῦτϑβα 6 [᾿6 τοβη] οὗ ἃ πλγβοῦ 08 ᾿πιογροβίτοη ; δπὰ [80 α ρμγίώογὶ δββιπηριίοη ἷἕ8, 
διαὶ ὁ πιῖγας]ο ἰ8 ἱπιροδϑίθ]θ. ὩΤδοτγείοσε (86 δαίδον οἵ (πΠ6 Ὀοοκ οὗ Ὠδῃΐε] πισδὶ ἢανς 
υτἱτίοη μοί ευεηἐμ. 

Βαι 1.6 δοβδιαμῃρθου ἰῃ [δ 18 0826 18 ἴοο ζτοδῖί, ΓΟ ΔΒΟΏΔΌΪΥ ἴο οἰαἷπὰ δϑβοηϊ οἢ 1Π6 ρασί 
οὗ 16 βοδετ-τηϊπάδα ; δηὰ [Π6 οτ ἰςα] ἢἰδίοΥΥ οὗὨ (16 ὈοΟΚ οὗ Π.δηϊεὶ, 88 6180 ἰδ ἰῃῖδσ- 
Ὧ8] ονϊάδῃος οὗ ἴῃς Ὀοοῖ ἰἰδ6] Ὁ, [ἤγουν ΟὈϑι80165 ἰῃ 116 ὙΔΥ οὗἨ δυρροδίηῃρ ἃ ΥΟΓΥ ἰδ 
οοτπροϑί οι τ᾿δὲ δβεδπὶ 0 ὃὉ6 ἱπεαροσγαῦϊθ. Βυὶ 118 15 ποί 116 ρἶδοθ ἴῪ βέγδας ἴΠ0 11" 
Ἰαειταιοη δπὰ οοπβττηαιίοη οἵ ἴεϑ0 δαρμεδιίομθ. ΤΠ πιαῖίογ, Βούγουοτν πιαδί πθοθδ- 
ΒΆΓΙΪΥ Ὀ6 ἰηνεκιϊ χαιδὰ, ἰῃ ἃ οσίοδ] ἱπιγοὰποιίου ἴο ἴ86 ὑοοΚ.] 
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(1) Μοζεουασ, ἀπείη ἰδ ἄγει γεῦς οὗ Πασίαϑ ἴδε Μοφᾶς͵ 1 εἰοοὰ ἰο εἰχοηρίδνες δῃά 
οοδβῆστω αἰπι. 

Τάι. “Απὰ 88 ἴο πη6, ἴῃ [86 ἦγεϊ γεᾶν οἵ Παγῖυδ [μ6 ἈΓθάδ, ΤΥ δίβηίης 
ὙΓ88 ἴο δίγθορίμϑη οἷο. [π6 "31 δἱ (86 Ὀερὶπηΐης οἵ (86 ν γβ6 βιονδ "Ὁ Ν 
ΟἰοΘΟΙῪ [6 ὑτοδθαὶ ομδρίοσς βίδηδδ οοωπθοίοα ὙΠ} ΟἾΔΡ. Χ. 1 Βᾶνθ σϑᾶ- 
ἀεγθὰ ὙἸῸΞΣ δἰοοά, [Ὁ Ἣ6 σδῃηοὶ ῬΟΒΕΙΌΪΥ ἱπιϊίαίθ 186 Ηεῦ. 1πβη. νἱϊὰ 
Δυχ, ἱῃ οὔὖῦ ἰδησυάᾶρθ, Ὀυϊ δΓΘ σοι ρε θὰ ἰο οἤοοϑα ἃ ἀδβηϊί νει. 
Ἑττηι {{Κὸ {86 ργεβθηὶ δῦὸ ΌΥ͂ ΠΟ πιθδΠ8 υηΐγεαυσηΐ ἴῃ Η65. : 6. ρ. ὙτῊΣ, 
14. 11: 8, [186 Ἔχϑοὶ 1 γα] νογβίοη οὗ σοι που] θα ἐἦ6 ἐο ἀδἰέσλι οἵ ἀΐπι, 
Ἡϊοδ τ σδπηοί ἰοἰογαίθ, θὰϊ στησδὲ δἰ ΡΥ αν, δε ἀεϊἐσλίς ; 80 Δοὺ 9: 
27, “ΟΣ ὈΝπ, ὑζιλο ἐο ταν 07 πιδ, ἰμ6 βδϑῖμβ 88 {7 σαψ. Ἠδποα Ὅ... 
ὙΤΟΣ 7... εἱοοά. αὶ ὙΤῸΣ ἰδ ἰοϊϊονοα ὈΥ 5 Ὀοΐογο (86 οὐὐθοῖ ἰο ὃ 80’ 
οοΟμρ  ἰδμοἃ ὮΥ ἰδ δἰδπαϊηρ, ἰὰ ψ οἢ σΆ86 ([ἢ6 Ιἀΐοτι τίς 8 ̓ξ ἴο τηθδῃ 
(86 οβδγίπρ, οἵ αἰὰ ον δϑείδίδῃηοδθ. 1π {Π8 β8π)0 ὙΔΥ ἷβ Ὁ ὯΔὉ ογηρίογοὰ ἱπ 
ῬΞ. 94: 16. ---- ν᾽, λέπι .... νοὶ ἢ ασίυβ οὐ Μ|ΊΟΒ 4612 ΤῊ τοδάος 

Τηαοδὲ ὨδΌΓΑΠΥ τοίου 1116. δἱὰ ἴο ᾿αγίυβ; δηὰ 80 δοπια οὗ (π6 σοιασηθηία 
ἴογσα.0 Βιὶ (μὲφ πὶ} μαγάϊγ ὕὉθαν [6 ἰοδὶ οὗ ἐχϑροϊπδίίοη. Τῆα δηροὶ μδὰ 
ἦ.δι ἀεφοϊαγοα, (δαὶ ΜΊΟΒΑΟΙ τδϑ ἴο δἷπι ἃ ῬΙΓΙΣΘ, Ὑθαπ Β6 τδηὶ ἰοὸ ῬῈὲι- 

Αἷδ; δηἀ ΠΟῪ [86 Β8Υ8, (Δί ΟἹ 8 [ὈΤΙΏΘΤ οοοδϑίοῃ, ὑπᾶἄδγ [δα τοΐρῃ οἵ 

Τλαγῖαβ, πα [ἤθη ἴῃ {κα τῆδῆποῦ μοϊροὰ ΜΊομδοὶ, Μουΐυα] αἱά, (βϑῃ, δ 
ἱξ που]Ἱὰ βϑϑπὶ, δα Ὀθθὴ ρίνθη γοϑρθοι  γ οἰγ ἤθη ποεάρὰ. Ηδνοπιὶ 
{πη κο δυοῖ δὴ ἰάδϑβ ἴο Ὁ6 ἱποοηρτυουβ. Βαϊ 1" δηρεῖδβ ἃγὲ Ὀεΐηρβ οἵ ἠἐπε- 
ἐδ ῬΟΎΤΟΙΒ δὰ ΘἈρδΟΙτἰ65, 1 ἀο οὶ 866 ὙὮδὶ ἸΠΟΟΉΣΤΟΠΥ ἴΠ6ΓΘ 8 ἴῃ (680 
ἀθοϊαγαιοηβ 88 ἀῦουα ἜἼχρ] δἰ πβὰ. 

(3) Απὰ πὸόον] νῖ}} ι6ἰϊ ἐθ6 ννβδὶ ἰδ ἱτο. Βοδοϊ ἃ 1 ἰμγοο Κίηρο οὗὨἨ Ῥετγϑία εἰηῖϊ 
γοῖὶ εἰδηὰ ὕρ, δὰ ἰδ (οαγιὰ δ8..4}} ὑὸ δϑυπάδπιὶν τἱοὴ δῦονθ δὶ; δηὰ υβθ δ δὲ)δ}} 
ΕἴΟΥ δἰγοῦρ Ὁγ ἰδἷδ τίοδε5. ἢ Ὑ}}} τοῦδε ὈΡ 8Δ]] “--- οὐδ 16 Κιησόοσο οὗ Οτϑθος. 

ΤΏ Ὠἷπὶ ρίνθη ἴῃ ἴδ6 Ῥδγθηίμαοβὶβ οὗ 10: 21 (“ γι εἴθῃ ἰὼ (86 Ὀοοκ οἵ 
οὗ γι), ἰ6 βαῦθ σορϑδίδαὰ 88 ἃ ργοίβδοθ ἴο ἴπὸ ργοαϊοϊίοα βίον δ δ 

δὐουϊ ἴο αἴΐογ. ΤΙΝ (δροο. οὔ ΓΝ, αὶ 19. 2. ὁ. Νοίο 1), σιλ, τοὺ οί! 
ἴΠ6 διίϊοἶθ ὉΥ νἱσίας οἵ 118 Ὀαΐηρ δὐδϑίγϑοὶ δηᾶ οὗ 8 ϑοιῃθν δὶ ρΈ ποῖος η8- 
[ΓΘ ; ἴον 1ἰ 18 δαυϊναϊομί 6 γ ἴο [86 ρῆγδβθ, ἐλαί τολέολ ἐξ ἔσιδ. ῬΊδὶμὶγ 
(1 τπιορηΐηρ ἰδ μοὶ αἷ ἐγ, ἩὩΠοΝ που]ὰ ἀορτηδηὰ [Π6 ἀτίίοϊα ; πος ἰτοῖι 
ἐπ ΟΡΡΟβ  ΠΠΟΩ δἰ ΡΥ ἰο  αἰρολοοά, πἸιϊοἢ α͵8οὸ που] ἰαΚο (6 διίὶοὶο ; ὑπ 
τοδτοἶΐγ [86 ροβιεἶνο 1468 {πᾶ τ μδὶ ἢδ σοτητη μη [68 ἴδ ἐγσεδ, ἷ. 6. Ὀ6ΙΟΏΡ᾿ 
ἴο ἰγυ ἢ. ---- ΤἿΣ, ψεί, Βο 4811 68 86 οἶαιδθ 85 ἴο τζδῖα ᾿ξ πηδβϑη, [δὲ [μγεθ 

Κίοξβ τῆοσο ὀοϑίάδε (ἼἿΣ, ψαὶ) (6 οὔθ ἰδδὴ ἰπ μόνος (ΟΥΓΏ8), δμουβὶ 
εἶδα ρ, Ὀοίοτο 6 ἰουστί ἢ πουϊὰ ἱπνδάθ ἐἢ6 σουθίγυ οὗ Οτϑεθθ, δοὰ {888 
ΒΟῪ (6 δ6θάβ οἵ ἀοβισυοίίοη ἴο ἴμ6 Ῥοτδίδη ἀγηδαίῦ. Βὲ πον 58 α}} πὸ 
οουηὶ ἴμο (τοῦ ὙΌΣ ἀἰνοσβου Βανο ἰμ6 7 ὑθϑὰ γσοοκοηθᾶ. Ἐ. ψ. (Ὑ"- 
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Το, (δαιῦγϑοοθ, Ῥρουδο-διβεγάϊθ, (οο ῬοΟΙγοξγοηὶο8) ; Ογγυδ, Οβεῦγδ68, 
Βαγίυς Ἡγειδβρίδβ, (Ὁ. Β. Μ|ο".); Ογτιυμ, Πϑαγίαβ, Χογχϑο, (Ηἰϊσὶρ). 1 
Ἑοϑηποῖ 8566 ΓΟΟΙ ἴογ ἀουῦξ. [{ 16 οεγίδίη ἐμαὶ ἴμ6 ἴουτγί 15 Χοῦχοθ ἩΐΟ 
Ἰηναοὰ ατγεθοθ; δηὰ 186 "ἿΦ ΠΙΑΪκ68 ἰδ οογιδίη, (μαὶ ΟΥΓῸΒ ἱδ ὁχοϊυἀϑά, 
Οἵ οουγϑθ τὰ δαύθ ἐπ6 ἱηπιδγιμθάϊδία Κίηρδ; διὰ ἐμθδο ἃγ Ομ ΌΥ668, 
Ῥρουδο-διιεγαΐβ, δὰ ᾿αγίυδ ΗἩγβίδδρίβυ 1βηροσκα δηὰ Μίδυγον πιβίη- 

ἰδίη ἰμδὲ ἽΣ ἽἼΠ τρθδη8 {86 ὕομσίλ Ἰποϊυάϊηρ [86 ἴΠ6η τεϊρηίηρ κίης (Ογ- 
ΤΏΒ), 80 (δαὶ [Π6 ἰδδὲ οὗ ἔμγθθ γεὶ ἰο οοπιθ, νουὰ 6 (μ6 ἡοιυγίά ἢοτθ 
δὐνοτίοὰ ἰο. 1 806 ῶοὸ μοοΐ τϑδβοη ἴον (μἷ8, ἰῃ ἴδθ δρρϑαὰὶ πμΐοῖ ΠΟΥ͂ 
ἸΔΔΙκα ἴο [86 ἀγίΐοϊθ. 1.ϑῆροεκο βΆγβ, {μαι {ἢ 1πΠ6 γυμγίλ δῇς ὕγγυβ ὈΘ 
τοθϑηΐ, ὑ.|6 ἀτίὶς 6 τασδὶ Ὀ6 οἱ εα ; νοι Μδυτοῦ ὄρρονεβ. 1 τορασγὰ 
16 οδ86 ἴῃ αυϊία ἃ ἀϊδήετοηιϊ ᾿σ. Αὔἶογ βαγίηρ (πδὶ ἐΐγθ Κρ νουά 
ἃτῖδο, ἩΟ50 ὨΙδΙΟΥΎ 6 ὙΒΟΪΥ͂ ραβ868 ὈΥ, 86 οοπιδδ ίο 8ΠοΙδ 6 Γ ἰὼ ἀἷδ- 
ποίου ἔγοσα ἰμ6πὶ, ἃ ραγὶ οἵ Ὑγοθθ ἢἰβίουυ 86 φῖνεβ. Το ἀἰδιϊποίίοη ἰῃ- 
ἰδπἀο4, δηὰ (ἢ Θιωρῃβδβὶβ ἀθιηδῃβα, νου]ὰ οἰἴμογ οὗ (μθ τὰ ο4}} (116 ἀγίϊο δ 

ἴο 118 δἰ. Τὶ ἰ8 θυ ποὶ ὑυῃοοιμηοη ἴῃ τεβροοῖ ἴο ογαΐπαΐς, ἰο Δρρϑηᾷ [86 
δγιὶοϊα ἰο ἰδθπὶ τῇδ (Π6 που οοηηοοϊοα ψ} ἰΠ6πλ Ομ 8 ̓ξ; 6. ἃ. 
Ἡὐπτι Ὁἷν, αθη.1:8]. ὙΒΘΏόνοΓ ἰδ6 ογαάΐπαϊ 18 ἰο Ὀ6 Βροοίμ}}} ἀϊδίϊη- 
ζαϊδηοα ἔγουι οἶδοσ ργδοθάϊηρ (Ὠΐηρϑ, 1 [0] οὐγβ οὗ οουτβ6 ἐμαί {π6 γί! οἷα 
8 οορστυοῦδ. ἘΠ6 πϑίυγαὶ δπὰ οὐνίουβ πιθϑηΐηρ οὗ 5 3 Ἢ, ἰη 186 ῥσεδβϑης 
6866, 6 (Π6 οη6 ἰδδὶ ποχὶ [0]]1Ὁ 8 δου ἰῃ6 ἐδγέδ. 8.0. ὕόγοῖηθ, Τποοάο- 

τοὶ, Βοσιβο]άι, Ηοβοησηῦ ον, Η ἃ νογηΐοκ, δηὰ οἰμοσθ. Βοαδί ἀθδ, (8 δοσῦ» 

ΤΆΔΟΙΥ ἀρτθο8 Ὑἱ8 Ὠἰδίογίοδὶ βοίβ. 1 Ῥβϑυδο- διρογαΐϊβ 8 ἰο ὃ ἰοῆ οὔϊ, 
Ὀεσδυδα ἴθ ΜᾺ8 ἃ ἩΦΏΡΡΕΙ, δα δαά ἃ βῇῃοτί γεὶ μη ---- Ὑ8αῖὶ νδ8 ΠαυὶῸ8 
δυὶ 6 υϑυτροῦ ἢ Τα δγίϊοΐα ἰΒΟΓΘΟΓΘ βθοπβ ἴ0 τὴ αυϊία 'ῃ Ρἶδοα, δὰ 
6 ἡ664 Βοοῖς 0 δβἰγαϊ θὰ Ἂσροβιίος, δίποθ ᾿ιἰβίοσυ 80 ΜὸῸ6]] βδυρρογίβ (6 
τοοϑὶ ουνίουθ οχοζοϑδίβ. 

ἯΣ ελαϊϊ δὲ αδυπααπεϊῳ τἱοῖ. ΤὨΘ ἴΆπι6 οὗὁἉ Χογχο δ᾽ θα ἢ ἰδ νγ)6}} ΚποΤΏ. 
Βαγίιδ ὲ8 ἔλιμοσ, ἃ στοδὶ βίἰδίθβαιδη δηἃ ΘΟΠαΌΘΙΟΣ, ΓΔ ΟΒΟΪΥ δοαυϊτοὰ ἱΐ 
ἴοσ ΐω. 8.66 ἰη Ηργοά. ΠΙ. 96. Υ1]]. 27.---29. Φυδίη Π1. 10. Ὠϊοά. δὶς. 
ΧΙ. 8. ΡΙΊη. Ηΐοι. Ν δι. Χ ΧΙΠ. 10. Α6]. Χ]Π]. 8. --- θϑὉῸ αδουό αἷΐ, Ὁ 
ΟΠ ΡΑΓαν 6 δον Ὁ}. --- Τὴ ἸΣΕΣῚΤ (Π6Γα 18 δπ ἱπάϊοβίίοῃ οὗὨ ἐΐπιθ ὉΥ͂ 
Ἰ68η8 οὗ [86 2, τοἦεπ λδ ἰς εἰγεπσίλαποά. ἸωδΏροτκο τοίδγβ (Π6 σψοσγὰ ἰο 
ΣΧοσχοβ᾽ βίδίθ οὗ υγϊηά, τσλδη λα σποοιγαφεδ Οἵ »γῸΡ5 ἘΡ ἀϊπιδεῖ,. Τὸ τῶϑ 
[λ6 οὈνίουϑ τηθδοϊης βαθέα ἰο Ὀ6, “ὙΒΘῺ ἢδ ἱπΟΓΘΆΒ6Β ΟΥ [28,68 δίγοῃξς 
.ΐ8 ῬΟΥΤΟΓ, ΟΥ̓ το 68. ΜΘ οδΠ 08}1 στεδί ἃγτηΐθϑ ἰηίο {π6 ἢε]ὰ ; ἴῸΣ 
ΦΤΔΟΠΘΟΥ 18 ἴ86 ΒΙ ΠΟΘ ΟὗἨ ΜΑΓ.᾽ἢ --- ΩΣ ΒΡ ὃν λὲς σίολεξ. --- ΣᾺ, 
Πωροτί. ΗΙρὮ. οἵ ὍΣ, δὲ τοῦ τοιιε6 ὠρ, ἐχοῖίο, Ῥγουοῖε, νἱ2. ὉΥ͂ αἰἰδοκίης 
δΔῃά ἰη)υτγίηρ, 88 ΧΟΓΧΘΘ ἀἰά. ---- δῖ, ἐλε «τολοῖε, τὸ πᾶν, εαυϊνα]εηὶ ἰο [Π8 
ἩἿΟ]6 πογὶὰ, ἰ. 6. 411 (6 οουῃεγῖθβ δτουπὰ Ὠἷπι; δηὰ δο, ἰῃ 118 βθῆ86 οὗ 

πη ἰν ΘΓΒΔΙΠΥ, (Π6 ἀγίίοθ 18 ἀθιμδηάοα, 848 ἰῃ ΟἼθοκ. --- Βοἢ ΒΥρΘΓΌΟΪΘ 18 



828 (πμ». ΧΙ, 8, 4. 

ΘΟσΏΟΣ ἴῃ ἀοβοσὶ δηρ Οχίθηβῖνθ ἀουηϊοῦ ; ΘΟΙΏΡ. ΠΏ δη. 2: 88, 89. 4:1, 
22. θ: 25. 8: ὅ. ---ο 155 ὨΞΒῸ ΓΟδὲ 18 1π Δρροδβίἰοη 1 ΒΏΣΙ, δηα βρθοὶῆεβ 
[86 Ἰεδαϊηρ σου ίΓΥ ἀρδϊηδὶ τ δἰ ἢ [Π6 ΤΌΤΟΘΒ οὗὨἮ ΧΕΥΧΟΒ που]ά 6 ἀϊγοοίοὰ, 
Βδοβυβα ΟὨΪΥ͂ ἴουν Κίπρβ οὗ Ῥεγϑβίϑ ἅγὸ ἤθσα δἀνογίϑ ἰο, [εηροσκα οοῦ- 

οἰυάα65 (μδὶ {Π6 ὙΤΠΟΓ ΚΟ οὗἨ ΠΟ πιοσο, δπἀ ἱποσείοσο τορασγάθαὰ Χο γχοβ 
88 (ῃ6 οῃᾷ οὔ ἴΠ6 Ῥεγβίδη ΒΌσῖ6ϑ ΟΣ ἀγπϑδίυ, ᾿ἸὩββιη ἢ 88. ἢ6 μαβ ρἰδορὰ 
μὴπι πὶ σου τ ἢ ΑἸΕΧδπάον ἰμ6 ατοδῖ; βθ6 ν. 8. ΤῊ ΐ8 νουἱ]ὰ 11} 
δῦτοο, βονονογ, ΝΠ [86 πλϊηυΐα δηα οχίθηθῖνθ κπον]εᾶρο οὗ Ὠἰδίοσγυ ἀἷδ- 
ὈΪαγοά ἴῃ ἴ[Π6 σοτηδίπάοσ οἵ [μ6 ομβδρίοσ. Ββίάδβ, ψῇο 4068 ποί δἱ ὁποθ 
866, [μ81 (Π6 ρἴδη οὗ {π6 ὈοοΙ οὗ Πϑδῃΐ6] σοτηρσἶδεβ ΟὨΪΥ στοαὶ δηὰ πηᾶγκοὰ 
οὐθηΐβ ΟΓ σμδγβοίοσ;; δηὰ ἰμδὶ ποιίης 16 ἃ ὈΟΟΚ οὗ αππαΐβ 8 εἰ Ὁ ἀ6- 
βίη οὗ δἰϊοιηρίο ἃ. Θυϊίο ἰο 1πΠ6 ρυγροβα ἷ8 (86 τοσωδλγκ οὐ θδγοσηθ Πογο: 

“ΦΝοη οὐταᾶθ ἔμϊϊ Ρτοροία]! βρίσίαὶ Ὠἰδίοσδθ ογάϊοπι βααυὶ, βοὰ ρσδθ- 
οἶδγα αυδοαιδ ρεοσϑίσ ρθτθ." Οὐὐπιπι. ἰῃ ἸΟ6. 

(8) Απὰ ἃ πῆι Κίηρ Ὑ1]} τῖβα ὍΡ, δηὰ ἢ 8[8}} το τὶ τἢ Ἔχ ἢ δὶγ 6 ΒΎΓΔΥ, δηὰ ἀὸ 
δοοογάϊηρ ἴο 15 ῬΑ 80 Γ6. 

Τῆ6 βοαυοὶ βῆοντ ἰμαὲ ΑἸαχαπάογ ἴ[πΠ6. ατϑδὶ 18 Ποσα τθδηῖ. Τὸ δὴπι 
ἜΣ ΔΡΡ 68 τ] ΡΘου]ασ ἔΌΓΟΘ. --- 3 ΣΦ ΘῸ, Αοο. οὗ ΤΩΔΏΠΟΡ ΠΕΙῸ -- 
ΘΧίθηδΒΙ οἷ Υ, ΟΣ ἰΐ ΠΙΑΥ͂ Ὀ6 ἰΓαηβαίοἃ απ εχίεηϑίυο ἀοηιϊηΐον, τολκίηρ (86 
ποῦυῃ 6 Αοο. οὗ οὔ͵οοῖ. 10 18 βἰρυϊαν (πὶ Ουτίυ8 Χ. ὅ, ὃ 8ὅ, βμουϊά 

[86 [6 ΒΔΙ16 ΡἢΓΒΔΘΟΪΟΡῪ ΓΕδροοίϊηρ ΑἸοχδηάοῦ, 88 (ἢ6 δῃρϑὶ ἀ068 ἴῃ 180 

ῬΣϑϑθηΐ 0856: “ ΒΥ ([|6 δἰὰ οἵἨ μ᾽5 ροοὰ ἰογίπῃῃηθ, Β6 βθαπηθδὰ ἴο [86 Ὠδιίοῦϑ 
ασεγο φυΐάσυϊα ρίασεδαί." 

(4) Απὰ σψῇθη ἢ 15 τίβοῃ 0, ᾿ἷ8 κί πράοηι 80 .4}1 Ὀ6 Ὀγοΐκοη ἴῃ ρίθοθϑ, δὰ ἴϊ βἢ δ]] δ 
ἀϊνἀοα δοοοτγάϊηρ ἴο 106 (ον νῦῖπα 5 οἵ πδανθῃ ; Ὀπὶ ηοϊ ἴο ἢΐ9 Ῥοβίοσ Υ, δηὰ ποὶ δὸ- 
οογάϊπρ ἴο [Π6 ἀοπηϊπΐοη τ ἢ πο ἢ ἢ γυϊοὰ, ἴον ἢἷ8 κί ηράοπι 8}}81} Ὀ6 ῥ] εἶκε τ, 
δηὰ 5118}} Ὀ6 ἴογ οἰδοῦγβ θοβί 68 {Π086. 

ὙΌΣ ΚΞ, 1 τοίδγτοα [οὸ {Π6 "ΡΨ ἴῃ (Π6 ργδοθάϊηρ' στ ϑγεθ, πηυβὶ θα τεραγὰθὰ 

88 ΒΙΠΊΡΙΥ Θχργοβδίπρ ἴἢ6 σθῦῆθγαὶ ἰάθα : τσλέπ ἦθ δῃαϊ λαυδ τίβεπ ιῷ. 

Ἐοϑϑημ. δηὰ Ηᾶν. οοηποοῦ ψἶ [μ6 ψογὰ ἴΠ6 1468 οἵ αἰ ηἱηρ ἴο [86 μοῖρα 

οὔ Πἰβ ρόνγοσ; ὙΠ οἢ τα δ] ΔΏΒΙνΟΣ 1 6}} ἐπουρῇ ουὐ οὔβυς ἢ ἃ οοππροίίοη. Βυΐ 
88 106 ψογᾷ 8 πον οοπηθφοίοί, Σ τνου]ὰ Βθ θη ἰο ὉΘ ὑταηρ᾽ ΠΔΟΓΟ ΞἸρη! βολποα 
ρου ἰζ (ΠΔῃ Ρτορ  Ὺ ὈεΪοηρΒ [0 ἴ{. --α ἼΞΈΡΙ, 1 ἐλαϊ δὲ ελϊσετεά, (ΟὉΓ 
ἘΠ 8} ννογὰ Ὀοὶπρ᾽ ΤΠ ΘΓΟΙ͂Υ 8 σορειἰοη οἵ (6 ἨοῦτοΝ οη6.} ΤΕ 58Π|6 
ΜΟΓᾺ 16 υδρ6α ἴῃ 8: 8, ὙΏΘΓΘ 1ΐ 18 ΔρρΙ] θὰ ἴο 16 σγεαί ἠοτπ, δᾶ νν6}} ἰδ 
1Π6 παίυγο οὗ [ὴ6 ὀχργθββίου ἴῃ 6σθ. 11 τ1ᾶ8 Ὡδίυγαὶ ἴο σοϊδίη 11 μεσ. Βυὶ 
ον ἴο 8806 {116 ἀγπαδίυ ἴγτοτῃ ἐπάΐπς ψἱῖ ἢ} ΑἸοχαπάογ, δἶογ τ δὶ 15 βαϊὰ 

ἴῃ {Π|8 γϑῦβα, 1 ἀο πο νγν6]] βδ6θ.1 1,δηροσῖτο ἃπὰ οἴμευβ ΠΟ Τ8Κὸ ἴΠ 6 61- 
Ρἶτα οὔ π ἴουν ἀγηδϑβίϊθβ {παῖ [Ό]]ονν, ἃ ρατί οὗἉ [Π6 βατηθ ἀὐπαδίυ Ὑ ἢ (αὶ 

οἵ ΑἰἸοχαπμάθσ, ἃγτὸ Οὐ] ρεὰ ἰὸ ἀο βοίυϑὶ] υἱοΐθηοα ἰὸ ἴ:6 ἰδῆσυδρε. -- 



ΟΕ». ΧΙ. 4. 8329 

ϑλαῖ! δὲ ἀξυϊάρα ἰοισαγαά οΥ ἀοοοταΐϊῃρ ἰο (46 ἔουων υἱπά! 07 ἀδαυδη. ̓ δ8 τοῖο- 
ΤΘΏΘΘ ἰο ἴδ6 [ΟΣ ργοδὶ ἀἰν δίοῃβ, ἰμΐο Ἡ Ιοἢ,, ϑοῦλθ γεδῖθ δἷωσ (ἢ ἀθδί 

οὗ ΑἸοχαηάον πὸ Ογοϑαδῖ, [νἷ8 δι ρΡΙΓΘ ὙΒΔΘ τχϑίη}γ ἀἰνἀοἀ., Ὑδα Ηοῦγονο 
ὭΔΙΏΘ ΟὨ]Υ ἴουτ οὗὁ ἐπ6 οδράϊηαὶ ροίΐηίδ ; Ὀυΐ ΠΟΙΘ (8:6 τρο γα αἰτοοίίου οὗ 
[8686 Ροϊῃίβ 8 ποὶ (6 τηδίῃ (πΐηρ αἰπιθὰ δἰ. Τμθ Ὠυμπηροῦ ζὍμΓ ᾿88 8 
δροοΐαὶ β᾽ χη βοΆΠΟΥ ; δηᾶ (86 χοηογαὶ ἰάθα οὗἉ Ὀοίηρ δἰἰυαίοα ἰη ἀἰδαγθης 
ΡϑσίἊ οὗ {π6 στοδί δ ρῖγα, οοηβε(ἰ68 ({|0 τοσρδίηάθγ οὗ νδδὶ 18 ἀοδίμιδίοᾶ 
Ὁγ ἐλε ἴσων ὐἱπάβ οΥΓ λεαυεα. γι, ΝΊΡΕ. ρος. οὗ πιχτὶ, νι 7δοτγὶ 
Ὠηὰον ἴΠ6 ργδείοσιηδίνο (Ἰπβίθϑα οὗ δῃοσὶ Ἡδῖγθα) Ὀδοδυβα οὗ ἔπ ΤὉ]]1οτ- 
ἱηρς αυζίυγα!. --- Βιω ποί ἰο ἀΐδ Ῥοείεγτίψ, ἷἱ. 6. 186 ΚιηρᾶοπιῈἮἑ 884}} ποῖ Θ 
ἴον 8 οἤἴβρεϊηρ. ΑἸδχϑπᾶοσ δὰ {ὖΌ0ῦὸῸ ΒΟῺΒ; ΟὩ6 παπιθᾶ Ἠδγοῦ]68, ἘΥ͂ 
Βαγβίπα ἴη9 ἀδυμδίοῦ οὗ Ἀαγίυβ, 80 τΌΝἽΒ διδβαββί βίο βοοη δῇ πἰβ [8- 
1ΠῸΥ ΒΒ ἀοαῖ ὈΥ ῬΡΟΪγβρδγοβοα ; [86 οΟἴΠΟΓ, ὉῚ Βόχδηδ, γῆο νγᾶβ παπιϑᾶ 
ΑἸοχϑηάεσ, δηα τὴ 15 συδγάϊδη ῬΠΠῈΡ Ασϊάδουβ νγὰϑ ΒΒοσίγ ουΐϊ οὔ ἸΏ 
[6 8816 ΤΏΔΏΠΟΥ. ΤΠ6 ΠΕΪΟΓΕΔΙ δι ρίὶτο ΔΒ Βοοῃ 86 Ζϑὰ ὕρο ὉΥ ἴδ6 
Ἰοδαϊηρ βρ᾽ γα οὗ ΑἸοσδη οι 8 ἉΓΤΩΥ, δηὰ αἴἶδι ἸΏΘΔῺΥ δηὰ Ὀ]ΟΟΟΥ οοπίοβία, 
ΒΏΔΙΙΥ ττῶβ ρδγι οηθά διμοηρ ἴουγ οὗ (Π6 Ἰοδάθσβ. Τπὶδ 18 Τππ ΓΟ Ϊ 8(- 
νογίϑα ἰὸ ἴῃ οὔν ἰοχὶ ; [ὉΓ ἴῃ ἰϊβ6} Ὁ ἐΐ {16 οοποοσγηοᾷ [86 ὕὅονβ, δῃὰ [Π6 16 

8 0 ἰπίβηίίοη οὗ σοπηπηηϊοαίίησ ἴδ6 ἰβίοτυ οὗ ἰογοῖρῃῃ παίΐοηβ τ ΒΙοἢ 
ἄοα5 ποῖ Ἑσοῃς Γῇ ἢ 6Π|. 

«Απα ποί αοεογάϊηρ ἰο {δὲ ἀοπιΐπίοη τοί ιολιοΐ, ἧά τυροῦ, ἱ. 6. ΤΊΉΟδΘ 
ἴουσ Κίη άοχῃβ 8}}81} ποῃδ οὗ (θα Ὀ6 80 ρου Γ] ἴη 1561 88 Ηΐ8 ΘΙ ΡΙΓΟ ΤΆΔ, 
ΑἸεχαηᾷογβ ἀοταϊπΐοη οηγϑοοᾶ [88 ΜΠ0]6, ἐμοἶτϑ ΟὨΪΥ ἃ ρϑγί. --- 9 Ηο- 
ϑϑῃταῦ Π6γ ἰδ κ68 0 Γ ἃ ρδγι οἱ ρίαὶ, ΚΘ ὈΞΙῚ, θδοδαδβ6, ἃ8 ἢ6 8116 ρ68, πΠ6 Ζα»- 

φερὰ οτοσ ἰΐ 88 ΠΟ ροῦχα ἴο ῥχοϊοινρ [μ6 ἰαδὶ νον, ἱπ Ὁ Ὸ ; ἃ βίῃρυ αν 
ΤΟΔΞΟΏ, Βίη06 68.568 οὗ ρτοΪοηραίίοη ὉΥ͂ (8 δοσδηΐ ἃγὸ βυδιοίθΕγ ἐγοαυθηΐ, 
866 ΨΥ. 27 δαῖον,, ΓΘ ΣΤ ; 4180 Εοκ. 18: 12, δηὰ ἴδ ᾿|Κ6 ἱπ Απηοβ 8: 8. 

1,εν. δ: 18, 84] δβααερθ. Τα που δηᾶ νογὺ οἵ (06 βϑπη)θ σοοΐ ἃτ6 6 ΓΘ 
οιαρ᾽ογοὰ ἴῃ 186 υϑ08] ΤΩΔΠΠΟΓ οὔ (6 Ηοῦγονβ, ἃ 185. 1. Νοίθ 1. -- 
ἋΣ, ζ9,γὉ] 18 ἴο Ὀ6 τοΐοστοα ὕδοκ ἰο μ6 οἶδβο, δωέ ποέ ἰο δὲδ ροείεγίίῳψ. Τὺ 

δἰδηὰβ Ὀδίοσο (6 του ΟΥ σϑᾶδοῃ ΜΕΥ [δ 6 διωρίγο τγὰϑ ποῖ φίνϑη ἰο ἢΐδ 
οὔδρείης. --- ὕπν, ἐξ ἐλαϊ δο ρἱμοξοά ὠρ, ογααϊοαίδά. ᾿“Θ ΨΘΡῪ πδίοτο οὗ 
6 ἱπιαρσὸ δ ρίογορα δθονβ ἴΠ6 τὠΐον αδείγμοδοη οὗ ἴ6 στοαὶ ΘΙΩρίγα. 
Ι 866 ποὲ ΠΟῪ δΒίσοη ΟΣ ἰδησυδρθ οοὐ]ὰ γ76}} ὍΘ δε]θοείοα. ---- Τηο ὈΛπε, 

οἰλονφ, Δα ΒΌΘΝ δὲ Ὀοϊοης Ὠοΐ ἰο Βἷδ ροδίοσιεγ. 8. (86 86αᾷεὶ : Γιδὲὲ ἼΞΣΌ, 
με, 9 ἰδὲ ξεραγαίίοκ ὕγοπι ἐδεδθ, (89 ΜΘ τουδὶ ΘΧΡΓΘΒ8 11), ΞΡ Ὀεΐηρ ἃ 
ὁοιρουμά οὗ 10, 5, διὰ ἽΣ, 8δηα πιϑϑὴβ δεφίδε, δεραγαίο ἤγομι, οὐ λαμ, 
Βοοοσαϊης ἴὸ ἰδ6 Ὠδίηγο οὗ (διὸ ραδϑαρθ. Α1] ἰδ ρμἰαϊῃ ἰῃ υἱθνν οὗ [8:6 ιῖ8- 
ἰοχζίο ἔβοίδ τοδί δῦουθ. Βοδβϑῶσω. δῃὰ 1.,βηβ. είν ἃ ἀἰβδσγοηίΐ ἔπτη [0 

πὰ ἼΞ9Ο, Ὀμὲ νὶϊποῦϊ ροοᾶ τσϑδθοῦ, 800 Μδυσοσ ἴῃ Ϊοσ. 
Το ἰδοδ0 βίταρίο ουἱλῖηοδ (1:0 δρϑαῖίζος ᾿ἰμιὶίδ ὐσαθο } ἢ, Ἰὼ σιν δὴ 8ὸ- 
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880 Ομ. ΧΙ. ὅ, 8. 

ὁοουηί οὗὨ [86 ἔουτι ἢ ἀΥ̓ΠΔΒΙΥ ἴῃ σθποσαὶ. Ηδ ρτοοθοᾶβ, ἴῃ {π6 βοααοῖ, (0 
ὨΟΓΪ 6 ΟΠΪΥ ἰμο86 αἰν]ϑοη8 οὗ (Π6 ρστεδαὺ Κίῃραομη, ἩΒΙΟΝ οοποογηοα (86 
ψο]Άγο οὗ (Π6 68, δηα ΘΓ ἴῃ 1Π6ῚὉ ποὶρθοτβοοά. ΤΒ6 Κίηρ οὗἁἨ 186 
δομίλ 18 [886 Κίηρ οὗ Εργρί, ἀπά [πὸ πογίΐ τλθδπβ ϑ'γγίδ. 

(5) Απὰ 8 Κὶπρ οὗ ἴῃς βου 5}}4}} ττᾶχ βίγοῃρ, ὈὉπὲ οὔθ οἵ δί8 ὑγίῃοαδ 5}}8}} Β6- 
ΠΟΘ τιοτὰ ΡΟ οσίαὶ [᾿8η ἢ6, δη ἃ 8}14}} θΕσΟΙΔΘ ἃ ἰεῖηρ, δἢ εχιθηδβῖνο ἀοσμδὶη 888]} μὲ8 
Κιηράοπι ὃὑθ. 

ΤΒῈ ζέπφ ποῖα ποιϊορα 15 Ῥιοίθπιυ Ταρὶ οὐ δοίον, (86 ἔγεὶ ἀτοδῃ 

Κίηρ οὗ Εφγρί, δᾶ ομϑ οἵ ΑἸεχβπάθσ᾽ β βϑῆθγαὶβι Ηδ ρᾶγα ἴμ6 “θονγθ 
τυ οὗ ἰσουῦ]6 [ὉΓ ἃ ἔϊπι6, Ὀυϊ αἤοσνγαγὰβ ἰγοδίοα [6 πὶ ὙΠ|Ὲ τηογο τὰ] - 

Ὠ6Β8 ; 908. Αηΐ. ΝἼ]. 1. -ο Ὁ ὙὯ03, δι ὁπ Ὁ ἀΐδ ργίποϑε ; κ 1 ἰγϑῃδβ- 
ἰαΐα διώ, Ὀδοϑυβ6 οοπίγαβί 18 μθσα Ἰηἰθπάθα. Τῆδὲὶ Ὸ ΓΩΔῪ δ᾽ ΏΠΥ οπ6 88 
61] 88 δοηῖθ οΥ (ρἰυτ.), 866 1,6χ. 10 1. α. ἘΖΕΚ. 6: 26, θη. 28:11, οοπαρ. 

γ. 18. 58. 187: 8. Βυϊ ἰο ἡ Ββοῖὰ ἀο68 1. τϑίδὺ ὉΥ 18 βυ χ ἢ Βόβθημι. Γο- 
ἔδγϑ 1ὑ Ὀ86Κ ἴο ΑἸοχϑηάογ (ν. 4), δηὰ ἢ6 ΔΡρ]165 “Ὦ το Ῥιοίθσωγ {μι : “ ΕΓ 18 
υϊάσαι ὑπὺ8 6Χ ἀποίδυ8 6) υ8᾽ (1. 6. ΑΙ]ΙΕχδηᾶ6γ), 8ο (μδὶ (Π6 αἰττηδίίου μ88 
ταβρθοῖ τ ΓΕΪΥ ἴο [86 ΤΏ ΟΥ σοηαϊοη οὗἩὨ Ῥιοϊθηγ. Μόοσα σοσσεςῖ !γ, 881 
ΔΡΡτγεδδπηά, ἀο 1μβῆρ., Μδυγον, (168., ἀπ ΟἰΠ6ΓΒ γοΐδγ [Π6 βυβῆχ ἰο Ῥιο] ΘΙ, 
δῃἀ γοραγὰ μδοίδιεοιιδ δ σαίον' ἃ8 [86 ρϑγβοῃ ἀεδβιρῃαίθά. Ηθ νγὰβ ἢγοί ἃ ββίσαρ 
Δηἃ σΟΙΩΤΙΔΠΘΓ ὑπάογ Ῥίο] ΠΥ ; {πη π6 ἀξοϊαγοὰ δἰ μαβ6 1 ἱπάορεπάοηϊ, 
Ρτοοϊαἰτηθα Ἀἰπι861 ἃ Κίμρ, βυαδα θα ῸΓ ἰπ66} 4}1} [ῃ6 δου ΓΥ δαϑί οὗ (86 
ΕΘργϑίθβ, ἀπά ἑογιηθὰ ἴῃ6 ρον } δγγίδηῃ ἀΥμδϑ Ἡ οἢ ροθ8 ὑπο Σ 
ἢ18 πϑῖηθ. ΕἾΟΙΣ Ὠΐπὴ ΘΟΙη685 ἴδ6 6Γ8 οὗ (6 δοϊθυοίάβο, Β. Ο. 812. Ηδ 

85 ὉΥ [ὯΓ [6 πιοδβί ΡΟ ΘΓ οὗὁὨ 411 ΑἸθχδηάοσβ [0] Ονοσθ. Ηδθηοθ 
ἽΡ ΠΝ, ὧδ δὴαϊ δὲ δίγοηφ αδουδ οὐ δοεψοπά ἀΐπι, ἱ. 6. Ὀαγοπᾶ ῬιΟΙΘΙΩΥ 
1,Δ6]. ---- οι, ἀπά δἠαϊϊ τιιῖδ, ἃ. νον, ποὶ ἃ ρασγι οἰ ρα] 88 Εοβϑῃπηι. τηϑίη- 
ἰΔῖη8. ὙΤ86 δχίθηι οὗ μΐ8 ἀοιηϊπίοη 18 ἱπαϊοαϊ θα ὉΥ 5 ϑῷῶφ 9. 866 Αἵ- 
τίδῃ Εχροά. ΑἸοχ. 11. 22. Αρρίδῃ ἀς Βδρ. ὅγσ. ς. 1,0Χ. 

(6) Απὰ αἱ {πμ6 οπὰ οὗἁ δοῖηθ Ὑδδγβ, 58.411} 1Π6Υ ἔοττη 41} πο 65, πὰ {86 ἀδυρηίος οὗ 
ἐῖὸ Κίηρ οὔ τῆς δουιῃ 8}.4}} οοτηδ ἴο {π6 Κίπρ οὗ (ἢ ε Νότγιῃ, ἰῇ ογάοὺ ἴὸ ππδῖκα οοπο]ξῶ- 
του ; ὃπὶ 80:6 538ὴ4}} ποὶ γοϊδί ἢ [Π6 ῬΟΥ͂ΤΟΣ οὗ δἰ ὰ, ΠΟΥ Β8}8}} ἢα βίδη, ποὺ ἰδ ἰὰ, Ὀπὶ 

88:6 8[18}} 6 σίνδη ὈΡ, δῃὰ 1Π6Υ ὙΠῸ δοηΐ που, δὰ ἢ9 ψῇῆο Ὀοχαὶ ΠΟΙ, πὰ μ6 ΨδΟ τὸ- 
σεἰνοὰ ΠοΥ, ἰῃ ἴῃοδο (ἰπ168. 

ὉΠ, υδαᾶ ἴῃ {818 γα ΜΠ Ποὺ Ἰ τ Δ ΕΊΟΏ, ΤΊ ΘΘΠΒ 6076 ἐΐπιδ. ὙΛΏΤΤΌΝ ΤῸ - 
ἴδσβ πο ἰοΡιΟ θαυ 1,895] δπα ϑδϊθιουβ Νιοδίον, αὶ ἰο {Π6 Κρ οι ΝΟΥΣ 
δηᾶ δουῖδ δῇ  ΒΟΠῚ6 ΥΘΔΓΒ; [Ὁ Απιο ἢ υΒ δοίου, τ μο ΠΟ] ον οὰ ΝΊΓσδίοσ, 
8 ῬΡα8864 Ὁγ, ψὶπουΐ ΔῊ τηθηιΐοη. δα 8ουςΒοτῃ Κίηρ ποτα βαἀνογίθα ἰὸ 
Β66 8 ὈἰΔΙΩΪγ ἰὼ 06 Ῥιοϊοαν ῬΆΣΔαΘΙρἤυΒ (ποὶ 1,85). ῬΆΣ ΔΙ ρΡμ.Β 
ραν δἰ ἀδυρῃίοῦ ΒΟγθηΐ 6 ἰῇ τηλυτίδσα ἴο Απιϊοοδυδ ΤΏΘΟδ οἵ ϑυσῖα, ἴῃ 
Βορ6 οὗ ρυϊεηρ; δὴ δμα ἴο ἰμ6 οοῃίθϑίδ Ὀθίθθη 86 {πὸ Θουπίτϊθ8. -- 
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ὃ ἐΕΊ2ΤΆ Ἰηἀ]οαίθ 8 τῆογο ἴμ8ῃ τλθτθ ἡομγησνίησ. ΤΏ πιθδηΐηρ, 18, (μδὶ δὲ: 
8:4}} ρὸ ἴο (π6 Κίηρ οὗ [86 ΝοΣγίβ 88 ἷ8 ν]δ, Πα ΡΙ γἱπρ δ ΘὨἴγβησα ἱπίο 
818. ρ6 66. --- Ὁ, ἸΠ, τεσία, 1. 6. ἴο πα κ δγαίσλέ τ᾿ ηρΒ (Πα ν᾿ 6ΓΘ 
ἌἙτοοϊκοά οΥ ρεγνεγεθ; δῖ ἤοΓα ἰξ βίδηβ ἴοσ σοποιεαίίοπ, Ῥεασε, ἰηδβτηυοἢ 
88 δείογα (Πΐ8 τηϑγυϊδρο [Π6 ἴνγο ΚΙ Ὠρ ΟΠΙ8 ἯΘΓΘ δὲ ΑΓ. --- [πὶ ΤΠ ΤῊ, 

ελὲ ελαϊί ποί τείαΐπ (ἦε ροισον 9 απ αὐἰπτίξατῳ, 1 ἰΔΚ6 {116 ἀτεῖοϊο ἰο ὈοΙοηρ ἴο 
ἴπ6 ἢγβὶ τννογὰ ἴῃ υϑα Π γ, ὃ 109. 1. τ 88 ΠΕΓΘ 8 ρϑουϊαῦ βθηδα, Ὀθίηρ; 
ΔΡΡΙ]Ιοἃ ἰο (ἢ ΔΌΪ"Ὑ οὗἨ δῃ αὐν οΥὁ λοΐρεν, ἱ. 6. ΒεΙρίησ μόνο (511), 

δηἀ ὑεΐηρ, πιδὰς ἀδῆηϊία ἴῃ {18 ο8886 ὈΥ (πὲ8 ἰδιίθν νψογά, 1 ὈΘοΟΠΊ68 8 
ῬΓΟΡΘΓ βυδ]εςεί ἰο Ὀ6 4υ8}1Ώ4ἐἀ Ὀγ {Π6 ἀτί[ο]6. 1μΘΏρΕΣΚΘ ΒΌΡΡΟΒΘΟΒ {6 8:- 
ἶο]ο ἰο τοῖεσ ἰο [6 πηδγτίαρο οἵ Βεαγθηΐοα ψΠ 8 Απιϊοοδβ, (μ8 τηβκίηρ 
ΥἹΓΓΌΔΙΥ ἃ γορϑαίεα ταϑῃίϊοη οὗὨἉ {18 ὁσούγτθποα ἴῃ (6 πο ΣΥ.. 1 ἄθϑπὶ 
ἴ86 οΟὐδοῖὺ νἱ ον οὗ ἴ[Π6 δΒ])6 οὶ ἴο Ὀ6 ΤΊΟΓΘ σοττοοῖ; 866 [Π6 |Κ6 ἴῃ 9 109, 

Ατηι, Ὀδΐηρ [86 Ι6δάϊηρ τηθπ 6 Γ οὗ [ἢ 6 ὈΟΔΥ οἰ ρ]ογαα ἴῃ ἴῃ ΒΟσΟΙΏΡ]188- 
τηθηΐ Οὗ ΒΥ σοΥΐκ, 8 ΠΑ ΌΓΆΪΙΥ Θπουρὴ εἰἸρ]ογεά ἰη (86 ἰγτορῖο8] β6η86 οὗ 
αἰά, λεΐρ, οὐ (α δίγδοι δαΐηρ ρυΐ [ῸΓ φοπογθῖθ) ἴῃ [86 86η86 οὗ αὐάεν, λεῖρον. 
-- ΤΌ. δ ϑῚ, [Π6 8688 Οὗ [Π6 ραβϑβᾶρθ ἀδιηβηάβ (μδΐ γα βῃου]ά τσϑῖεσ ἴὲ ἴοὸ 
186 Κίηρ οἵ {Π6 δου, {6 ἔδίμοτ οὐ [86 λοῖρον οὐ αἵά. ---- ἼΣἸΝ., ποῦ δὼ 
λεΐρον, 3, αἴεύ ἃ ποραῖϊνο ἴῃ (86 ργεοθάϊηρ, οΘοπηβοίεα οἶδαδθ, ἰ8 δαυΐνα- 
Ἰεπὶ ἴο δἰϑΥ, ἷ. 6. -- ποῦ, Ἡδτο ἴμ6 λεΐρον 18 οὗἩ οουγβο Βδγθῃίοθ. --- 
Βιώ εἦα εἠαῖϊϊ δὲ σίυεη τρ, τοῖοτϑ ἰο (86 νἱοϊθπὶ ἀθαίῃ οὗ Βογβθηίοθ, 80, 
δἴϊεσ 1μ6 ἀραίῃ οὔ ἤδὺ ἰδίμοῦ Ῥιο]οπΥ ῬὮΣἸ δά θΙρῆυβ, τλ8 σο)εθοιοα ὉΥ͂ 
Απιϊοοϊναβ, τμο ἤδη γϑϑιπιθα ἢ18 ΤΌΤΣΙΩΟΣΙ να 1,δοάϊοο. ΤΠι6 Ἰδίίον, 168]- 

οὐϑ οὗ Βεγϑηΐςθ, εϑυβοὰ δδγ δηὰ Π6. ἢ] ἰο 6 ρΡαί ἴο ἀφδίῃ. ---- ΠΛ ἸΌΝ, 

απὰ ἰλοδε ισῖλο ξεπὲ ἦδνὺ οὐ οαιιδοα ἦξγ' ἰο σο, υἱζ. ἴο (86 ϑιγτίδη Κὶηρ; 
866 3 ἰπ [06 ἢγβι ρατί οὗ 116 νϑῦβθ. [ἰδῖκο (818 ποὺ ἴ0 πη θϑῃ ΔῈ Θ 
σαυ-οοπαμοίοτξ, ἷ, 6. ϑετγΔηΐ8, Ὀθὶ {π6 οουτὶ οἵ Εἰσγρὺ τηακίηρ {86 4]}]6 66. 

Το ρίωγαϊ ἰΒ ρτββϑεσνϑὰ ὉΥ͂ 411 {μ6 δποϊθηΐ Ὑ δβίοπϑ ; Ὀυϊ Δ ὩΥ ΟΟα 668 

(δοπιε {μἰγι}) τοϑὰ γιδ3Ὸ , 1. 6. {86 δ'ηρ. ΠΌΤΩΡΘΓ, τοίεστίηρ ἰο ἀὲπι τολο 
ἐπίγοαμοοα ἠεν ἴο Απιοσο 8, ἷ. 6. Β6Γ Βυδθαμπᾶ. Βυϊ [ΠΟΤᾺ ἰδ ἢο ποορᾶ οὗ 

ι᾿ῖ8 οαηρο ἰῃ (86 ἰαχί. ΤῊ ῥἴυγαὶ ν1}] ἀδβίριαία {μ6 οουτὶ οἵ ῬιοΟΙΘΣΩΥ, 
ὙΠῸ ψ6ΓῈ ἀουθι}] 688 σοποοσηθα τ ἰτὰ ἴπ6 ποροιδιίοῃ οὗὨἨ (6 τηδυτίαρθ. 

Μοτθουοσ, ἴῃ ο886 νγὲ δἀορὶ [86 δ ῃρίϊαν Β6τα, δηὰ (Π6ἢ σοῖο (Π6 ψογὰ ἴὸ 
Ῥιοίδτγυ, (ἤθη ἰποτο μι }}} θ6 ἃ Εἰπά οἵ ἰδυϊοϊοργ, ἱπαϑιηυςἢ 88 (86 παχί 

πογὰ ἀσβογίθεβ Ῥιοίθιηυ 88 ἴπο ,αίλεν οἵ Βεσζϑηίςθ. 

Ἐυ τὶ, ἀπά ἀΐπι τολο δοσαὶ ἦεν. ΤὨΪΒ 18 {π6 ΟὨΪΥ οοπείγιοίίου {86 ἴοχὶ 

48 ΠΟΥ ροϊη(εὰ ν1}}] Ῥθασ. ὙΥΒθΏ ἃ Ῥασί. 18 ετωρὶογθᾶ ἴῃ (86 86ῃ86 οἵ 8 

γψοτῦ, (Δηά ἰἰ 15 80 Β6Γ6), (θη [86 ργοῆχίηρ οἵ (86 Δγίϊο]θ 18 [88 ΤερΌ αν οοῦ- 

δἰτυοίίοη, αὐθη ΒΘ ἃ 80 Χ- ργοθουῃ ἰδ ἀρρεπάϑά, Εν] τὶς. Ογαπηπ,. 8. 

δ82. ἴῃ τϑϑὶ γ (86 50 “8]16ἀ ἀτγίΐο]6, ἰῃ δυο ἃ 6886, 18 ἃ Ταἰδί γα ἀθιποηβίσα- 

εἶνο, ὃ 109. 2. «. Οπ [88 ΘοπίγΑτΥ, 86 τοδάϊηρ ρτοροβϑὰ Ὁγ θδίμθ, Βοῖ- 
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ἐβοϊάι, Πλογοδοσ, Βοβθημ ον, απὰ 6 Ὑ εἰίθ, νὶς. δῖδυγι (βα. δὲαίδ οἵ 
ἴρν οὐεϊά, σπῖτι (86 ἀγιὶοἶ6), ἰ8β ΘΟΠΙΓΑΣΎ ἰο ἴ86 δι ἐοφισπαΐξ; ἴος ποισι; 
δανίης 6 βυθδὶχ ργοθουη ομβὲξ {Π6 δγίίοϊο, ὃ 108.23, ὙΤηὸ δϑϑῆβα οὗ ἰδ 
ποτὰ ἰδ8 ροϊηίοὐ πουϊὰ ἱπάφοα Ὀ6 ροοᾶ ; ἴον 6 οἰ] οὗὨἨ Βογθηΐοα ντῶδ 
τουτάεγοῦ πὶ 15 τοοίμοσ. Τμδ που] γὸ]} αὔτϑα τι ἸΌΜΡΗ, τοὶ 

Β619 5ἰχηϊῆθβ ἐο σίσα οὐὔὐον οὐ σία τῷ ἰο ἀοαίῃ. Το αἰ οΌΠΥ τι (δ6 
ἰεχί 88 ἰΐ 8, ΘΘ6Π|8 ἰο ὍΘ Ὀγ παρ! (δ ΐ8, υἱς. (δαί ποῖ μΕΣ ῬΊΟΪΘΣΙΥ ποῖ 
δῖα. οουτί ΟΓῸ ρίνϑῃ ὍΡ ἴἰο ἃ νἱοϊθηὶ ἀθαίῃ. Βυΐ Ὀγου)]οαθοποθ ἐῃ δηὶ- 
ται αἀΐδοουγδο, ποΐ Ὁ ΓΘαΌΘΏΠΥ ἰοδὰβ {6 ὙΤΙΟΣ ἴοὸ (86 οτχίβείου οὗ 
ψογὺβ Μ  ἰσἢ πιυδὶ 06 ΤΠ ΘΠ ΔΙΪῪ δυρΡρ ϊοὰ ; 85 ἰῃ ἃ] οβϑοϑ οὗ Ζϑωμσιμα. 6- 
δἰάεθ, (16 ἀἰ ΡΠ ΟΕ 18. ἡυδὲ (86 δ8πὴ6 88 ἰΐ γοϑρθοίδ ἵτυκ 3, (ὙΒΟΙΒΟΣ 0Ὧ0 
τοδὰδ ἰΐ 85 Ρ]υγ. ΟΣ δίῃ), 80 (ῃαὶ πο τοϊϊοῖῦ 18 ραϊπθὰ ἔγουι (μδθ ὈΥ τοδάϊηρ 
ἘΓΠΌΣῚ ἴῃ [86 σα86 Ὀαΐογο 8. ὙΠῸ ἰοχί τιῦσδὶ ἐμεγείοσο 00 σερδιδθὰ 86 
ὀπουίίοφιιοποο, διὰ (86 δρρτορσίαϊθ νοτὺ πιυδὲ Ὀ6 Βυρρ]οα ὉΥ [Π6 τοδάοσζ, 
ἴῃ Τοδβρϑοῖ ἰο 86 ποῦῃβ ὙΙο ἢ (ΟΪ]]ΟῪ δ. -- ΠΡ ΤΤΟΣ,, Ῥασγί. ΗΙΡἢ. νἱῖδ 
δι, {Π6 Ὑοὰὰ Ὀοίπτοοη (Π 6 βοοοηᾶ δηᾶ (πἰγὰ γϑάϊοϑὶ οί οὐαὶ δά, ἱ, 6. 

πτϊτίοη ἀεγδοίἑυό ; Ἰἰϊ. λὲπι τοῖο ἰοοΐξ λοίὰ οπ ἦδτν, ἱ. 6. Απύοοδυβ ΤΆΘΟΒ. 
Τῃ ογὰδγ ἴο ΤΩΔΓΓῪ Βγοπῖοα 86 τοὐοοϊοἃ ἢΐ8 ἴΌΓΙΔΕΣ νΠῸ 1,.δΔοαΐοο ; δοὰ 
ἀουῦ 1688, ἱπ ογάθγ ἰο Ῥγορὶ(ἰδὶθ (μ6 Κίης οὗ Ἐξγρὶ, Βα ναὶ οὐ ἴΠ6 δρρϑδζ- 
ΘΏΟΘ οὗἁ ΘΘΘΓΏΘΕΒ [0 Ὁ [Ὧ6 ΠΟῪ οοπηθοίίοῃ. Ηρῃοθ [86 δίγου τογὰ ΠεῖῸ 
δπιρίογοῦ, βοΐ πιοδηΐῃ 51 Π1ΡῚΥ ἰο ἕαξδ οὐ γϑοοῖνε, Ὀυϊ ἐο ἑαζδ τονε α σταϑρ, 
δηὰ 80 (αἱ ἰδοδαϑὶ ἰο δρρθᾶγδῃςθ) ἩΠῚ ΘδρΌσΏΘΘΒ. ΗΟΎΘΥΟΓΣ, δοοὺη δῇεξ 

[86 ἀοαῖῃ οἵ Ῥιοϊοτιγ ΕΠ] ΔΘ] ρμυ8 (1 δοπιθ {ὔ)7Ὸ γ6815), Αποοδυδ Το- 
 δυιηρά [ἰ8 ἰογηχοῦ τιΐ 1, δοάϊοο; ὃὈυΐ 886, 6Δίουβ οὐὁὨ [ιὶδ ΘΟὨΒΙίΔΏΟΥ, 

δαἀπιϊπἰδίογοα ροΐδοη ἰο Εἷπι, ὈΥ̓͂Τ τ οἢ Β6 ἀϊοθὰ. ὅϑοοῦ δαἷεσς (μὲφ ουϑῆΐ, 

ἔπ ογάδν ἰο ϑδεουτο ἰδ6 σΙΌ Μη ἰο ὮΘΡ οὕσῃ δου, [,δοάϊοοα, ργοουγοα (6 ἀεδὶἢ 

οἵ Βεγθηΐοθ απὰ Βοὺῦ ἱπίδηϊ οὨ 4. Ιηβατουςῖ ἤθη 88 ῬΕΣ δὶ ρθυδ ἰΐτι» 
861 ἀἰοὰ ἰπ βοῖιθ ἴνγο γϑδγβ δῇ αἼδ 6 6] δῆς ἐοσταθὰ πὶ ΑὨίοοδα5, ἱξ 
ἴον (Πδὶ 8}1} 86 Ῥασιΐθδ Ποσο σοῃοδσηθα δρΘ α ἶγ ροσδμοά, τὶ (86 

Θχοθρίίοη οὗ {86 ππ 3 Ὁ, ἴῃ τεραγὰ ἰο βοτὰ, Ἠ6 ἀο ποὶ ποῦν ἩΒοῖΒΟΓ 

βυοδ γ88 [Π6 6856 ΟΓ ποῖ, Ὀθοϑυδθ ἯΘ ὮαΥθ 20 ραγου δ Ὠἰδίοσγ οἵ (δοὶν 
{π|65. Βυὶ αῇἴδν ἐμ ἰδδὶ οὗ ἰβίοσῃ, ἰο βίο τὸ ματα ρυΐ {μ6 τοδὶ οὗ 
ἴΠ6 ἰοχί, ΜΘ ΠΙΔΥ͂ ἰγυδὲ (6 Ἡτίῦδ ἴοσς (ἰδΐα, απὰ Ὀο ον (δαὶ ἣθ [88 ὧδ- 

βοτιροα (Βΐηρβ 88 ἰΠ6Ὺ οσθ.Ό Τ8ὸ ἩΠΟΪ6 δαὶ 88 τοαυκοὰ τι ἱπιδι ἰοῦδ 
δηὰ ἰγοϑοβογουβ ἀδδίμηβ, δηὰ δὶϑο Ὑἱ ΡΟΣ δηὰ ὑ]οοά. ---- ὈΕΣ, 
ἀπίῃ ἰάοεο ἐΐηιδε, (μπ6 δυίίοὶα (1π ἔθ ργϑῆχ 8) βοσθ γοίδυσίηρ ἰο ἐὰσ ἐμά 
ΟΥ δοηια ψϑαγε (Ὀ"ο γὙἘ) αἱ (86 θορίηίηρ οὗ (86 ΥΕΣΘΘ, δὰ οὗἁἨ οοῦτθθ 
δαίηρ οαυϊναϊοηὶ ἰο {μ6 ῥσγοηοεαίηδὶ ἐλοδο. 

(7) Απὰ οπο οὗ (ἢ ββοοίβ οὗἉ Πεῦ γσοοίδ 8}}8}} γίδο ἊΡ ἢ δἷ5 ρἴδοδ, δηὰ ἢθ β.ι6}]} οοῦθ 
ἴο ἰθ ΔΥπιΥ, δηὰ βῃῖοῦ ἰπίο ἴδο ἰοσιϊβοὰ ρ]6οο8 οὗ ἴδ κίηρ οὗ [86 ποτ, ἀπά μὸ 181 
ἂο [{|8 ῥἰοαϑαγο] ἰῇ ἴθι, δηὰ ὑτίης [{ΠἸ6Π}] ἰὩὺ δἷδ σταδρ. 
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ἽΣΧΕΟ, ΠΕΙῸ ἸῸ ΒΑ8 8 ῬΑΓ Εν ΒΘΏΒΕ 5-ι 016 Οἤ; 866 Ὁπᾶθσ "" Ὁ 1Ὸ ἴῃ 
γ. ὅ. Αβ Χ) ἰθ βἰηροϊαγ, ἱὉ νου ὰ πιδκα {Ππ|θ Ὀδ6δὲ βθη86 ἰ0ὸ τορασὰά ἰΐ 88 
φεπεγὶς ἸδΓα, πλθδηΐηρ ροδίεγτίῳ, ργόσοην. ---- ΟΥ̓ τυ δ (ἐλο-τα-δἢ6-ἢ 8), 
ἴΠ6. βδ36 δχργθβδβίοῃ ἴῃ [88. 11:1; [|| ἐδδ γοοίξ οὐ δομγοθ οΓ λον, ἱ. 6. οὗ 
ἔ.6 ἀαυμῇίεγ οὗ ἴπ6 Κίηρ οὗὁἨ [Π6 ϑουιῃ (ν. ὅ), τηθδὴβ Βοὺ ἔδί μου οὐ ΒῸΡ 
Ῥαγθηίβ. Τηθ "Χ2 οΥΓ οἤάλοοί, ἰ86 ῬιοΙΕπιΥ Επογροίθβ, (μ6 Ὀτγοίμοσ οὗ 
Βεγθηΐςθ, δπα βοῇ δηα βιιοσθββοῦ οὗ ΡΒ Ἰδἀθρηυδ. Τὸ ἀνθηρο ἴμ6 ἀδαιἢ 
οὗ Βεγβηῖοθ, Βα πιλγομϑα ΜῈ ἃ ᾿ΓΡῚῈ ΔΓΤΩΥ ϑραϊηδβὶ ἰἴ 6 Κίηρ, οὗ (π6 Νοσίῃ, 
δβίονγ 1,δοάϊοθ, πὰ δορὶ ονοσ ἴΠ6 016 ΟΟΟΠΙΓΥ Θνθὴ ἰοὸ {πΠ6 ΤΊ ρτίβ, 
ΘΥ̓ΘΡΥΜΒΟΓΘ χϑοίϊηρ' οοηίγὶ θυ ΟΠΒ αἱ 8 ΡἰδαβυΓα. ---ο ΤἸΣΌΣ ΤΊΔῪ ὍΘ Δ ΚΘἢ 
ἴῃ ἃ βθποῦῖς 86186 5--. ζγέϊ Ποαίίοπδ, (1 μανα ἰγδηβαἰθά ἰζ 88 8 ποῦῃ οὗ 
το 46), 8'η66 ΠῚ} ἴῃ ἴμ6 βΒθαυδὶ ἱπάϊοαίεβ ἃ Ρ]ΌΓ. πυμαθοσ, οἰἴμο ἴῃ 
Τεβρθοῖ ἴ0 βίγοηϑβο 8, ΟΥΎ ΡΟΒΒΙΙῪ ἴῃ ταβρθοὶ ἰο ἴ[ῃ6 ϑιγσίδπθ. [πάᾶοϑᾶ, 
σοηϑ ἀϑείης [π6 ὀχίθηί οἵ Ῥιοίοτη γ᾿ Β Θοπαμαβίβ, 1 νου ϊὰ βθοπὶ ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ 
ἴο ρῖνα ΤΣ δυο ἃ ψϑηθγῖς 86ῆ86, δἴ ΔΗΥ͂ Γαΐθ. ---- ΓΩΘ 18. ΠΤ, 88 οἶβθ- 
ΘΓ ἴῃ [88 ὈΟΟΚ, ἃ σοπδίγμοίίο ρῥγαόσπαηδ, Χ Ὀδΐηρ ὑπάοτγθίοοα Διο Σ 
ἴς. --- ὉΠ ΤΩΔΥῪ ὃ6 Δρρ]!οἀ, 88 Ὀεΐογθ ποίβα, ἰο {86 δἰγοηφλοίαάβ θην ΠΥ 
οοπϑίἀογοα, οσ ἰο (6 υγτίδηθ Ὀοϊοηρίηρ ἰο (ῃ6 που ΘουΠίΓγ. [πο] 6 
ἴο ἴπ6 ἴοστωεσ, οὔ ἴ86 στουπὰ (παὶ (Π6 [Ὁ]Πονηρ ῬΉπτ 18 Ροίεσ βυϊ δὰ ἰο 

[86 ἑαζέίπο 7αδὶ ροδεοεείοη, οἵ ἴμθτὰ [Πδη οὐ (88 ρθορὶθβ. ΤὨὶΐβ ψβοὶο ἰπνδ» 
βίοη ὉΥ (6 Εσγρίΐδη Κίηρ 88 οοηἀυςίεά Ὑὴ} στοαὺ 5 Κ1}} ἀπά ῥβονοῦ, 
δηὰ πδὰ ποῖ Επογρεῖθθ θθθη δυϊηπιοηθαὰ ὕὉδοῖ ἴἰο Εργρὶ ὮὈΥ Τυπλυ}18 [Π6Γ0, 
ἦϊ βδοθῦδ αυϊΐθ ργοῦδθϊα 6 σψουϊὰ ἴδνθ σηϑάθ ἃ οοσρ]θίθ οοῃαυοδὲ οὗ 
βγγίβ, δπὰ Ὀγουρα (Π6 Θγτίδη ἀΥΠΑΒΙΥ ἴο ἃ οἷἶοβθ. 

(8) Απὰ πιογϑουογ πεῖν ροάϑ, νῖτἢ ΓΠοῖγ το] "6 ἢ ἱπιᾶρσοβ, τ ἢ (Π6ἷΡ ΘΟ ΒΕ τ ββ68, 

ίϊντοῦ δπά γοϊὰ, ψ1}} ἢ6 ΓΤ πο οαριϊνν ἴο Ἐργρὶ; δηὰ τπ 6 Μ{1 ἢ6 βίαπὰ αἱοοῦ, 
ἴον Ξοἴηο (ἴτη6, ἔτοπι (6 Κίηρ οὗ [16 Νογίῆ. 

ΤἼεῖτ σοάς ενἱξ ἰλοὶν πιοϊίοι ἔπιασος 18 Δὰν ΘΧργοβϑίοῃ ἴω δοοογάδηοθ 
αὶ (Π|6 νἱεῖνβ οὗ [η6 σομαυθτοσβ. [1ἀο]δίθτϑ σΘΏΘΓΑΙΥ͂ δαρροθο, ἐμαὶ [86 
ξοὰ υἱοὶ (ΠΟΥ ΜΟΥΒΏΙΡ ἀν 76}}]8 ἴῃ 8 ᾿π1806 ΟΥ βίαίι 6. ὙΠΘΩ (ἢ6 

ξυλτα αη-σοα8 οὗἨ ΒΩΥ ΘΟΙΠΙΓΥ ὝΘΓΟ οΔΥτοἃ ΔΉΘΥ, [ 8 Βυρροθεα {δα 
ὯῸ οη6 ΜΟΙ] ρῥγοίθοὶ {Π6 πὶ δρδίπδὶ δρργθββοσθ. Οἡ βιιοἢ 8 στουπὰ (6 
ῬἘΠἰϑι 68 βοθῖι ἰο ἢν σΑγτοα ΔΥΘΥ͂ (86 αὐἰκ οὗ (86 οονθηδηί, 1 88). 
ὅ: 1 βεᾳ. ὙΠ Εοπιδηβ οαγτὶ θα 16 ροάβ οὗἨ οοπαυογοά οουπίγίθβ ἰπ ἰσὶ- 
ὈΠΊΡἢΔΙ Ρῥτοςδϑϑίοῃ αἱ οηθ. Ὑθογθ οδὴ Ὀ6 πὸ ἀουδί, ἐμαὶ ῬιοϊδιΩΥ 
ἐνὰ μθΝ αἀἰὰ (6 11Κ6, ἰπ ἢ8 νἱοϊογτίουβ ϑυσγίδῃ Ὑ8Γ. ---- ὈΠΠ9Ὁ9., ρατ- 
αἱρίδὶ ἔγοτλ 5, τηθδπβ ἑπρασος πιαάε ὃν ἢιδίοη απὰ οαείίπσ. ΤῊδ βυβδὲ 
διτ- πιυδί σο]αί ἰὸ [86 ϑγγίδῃ πϑιίοη ΟΣ Ρβορίβ. ---- ΘΙ ΤΌΤ ϑ ὉΨ,, [ἰΐ, 
«οτίλ ἰλοῖγ υεεϑεῖς Ὁ ἀεδῖγε, ἩΙΟΝ Οὗ οουτθθ 1ηἀἸοαίοθ ἰμο80 (ἢδὲ Μ 6, 
τβ 46 οὗἨ [μ6 ρῥγϑοϊουβ τηθίϑ]5, βῃ ἃ βυοἣ 88 6γΘ δἀογηοὰ Υἱἢ 76 7 618, ΟΥ 
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ποῖο οὗ ουτίοῦθ τος τ δηδηὶρ ; δηὰ ἰδο 11|κ6. --- δὲδνον απ σοΐα τῆᾶγ ὃς 
δι οχρίδηδίουγ οἶδυβα, ρυὶ ἱῃ αρροδίοα πιῖὶ υὑοεροίς ο ἀδεῖγε, ἀεεϊσυοὰ 
ἴ0 δου (μ6 “παέεγέαίε ουἱ οὗ βίοι (ἢ γ6856}8 θσὸ τηϑάθ. ΤῊ} βθθ τ} ἴο 
6 1:86 τοοϑδὶ οὐνίουθ οοποίσυοίίοη. Βυΐ ἴΠπ6ϑθ6 τνοσὰβ ΠΔῪ ἱπάϊοδίο (9 
Ῥνεοΐοιε τεείαἰε ονοῦ δηὰ δῦονε (86 δίδίῃϑδ δηᾶ ἴΠ:6 νβββϑεὶβι Ομ πουϊὰ 
Βαγϊγ οχροϑοὶ, μβοσσοναγ, {86 οἰγιδδίου οὗ ἢ θαίοσθ ὨΌΣ, 1 {18 ποσο (86 
ἀεδίχη οἵ [80 υυγιϊοσ. Οἱ ἐδ ἷδ δοοοῦπί, 1 πισδὶ ρεθίογ ἴ86 ργϑοθάϊηρ ἰπ- 
ἰοσργοίδιίοη. --- 2 ἸΔῈΣ ἐπίο αχὶία ἐλαϊΐ 6 οαγγῳ. αὶ "3 βεπογα ῦ 
δΡΡΙΐΘ6 οὨἷγ (ο »ογξοθδ, ποὺ ἰο (πΐηρα. [πδίβμοθδβ, ΒΟΝΟνΟΥ, ἸΏΔῪ ὃ 
ἰουπά, οὗ ἰΐδ Ὀεὶπι Δρρὶ!οὰ ἰο ἐπΐηρα; ὁ. ᾳ. δ. 78: 61, δηὰ δὸ ἰο δδβαδία, 
Απιοβ 4: 10. ἔχ. 12: 29. Ηδθγθ, ΒΟΘΟΣ, 88 (ἢ σοάδ 8Γ6 αἶϑο Ἵοδγγιοὰ 
ΔΉΔΥ, "2 ΤΩΔῪ Ὀ6 οπιρίογοὰ νἱπουΐ ἀοὶπρ᾽ ΔΏΥ Υἱοΐδηοθ ἰ0 ὈΓΟΡΣΊΟΙΥ. --- 
ἤρ ἼΌΞ᾽ Βθϑιὴδ ρἰδί ΠΥ ἰο πλϑδη δίαπαά 97} οἵ αἰοοί, αδοίαϊπ ἥγοπι, ατνὰ (8 
Ἰκο ; διδουρ Βοῦῃ. α686., μον, θ)ὸ οίο, δηὰ οἰδοσβ, σοηάοῦ δ0 
ῬὮγαβο σίανα δείοτε, (μαὶ ἰ5 ἐσ ἐλείαπά, ἴΒ6 Κίηρ οὗ ἴ86 Νογί!. Βουὶ (δο 
ἰαΐοπι ἀοὲβ ποῖ δβϑοπὶ ἰο δἀαχὶὶ οὗ (8. Φεζοσοθ (ἴῃ ἴος.) βαγβ, (μδὶ Ῥι θα 
“ Ῥγουφίι! ὑδοῖς τ ῖιμ πἰπι ἔτοαι ϑ'υγίβ, 40,000 ἰΔἸδηία οὗ δ ἴνϑσ, οοδί!υ γδϑ- 
8βοῖβ, δῃὰ 2,500 δἰαίι6β οὗ [86 μοΐδ, διποὴς ἘἩ οῖ ἰδίου τ γο ἰμοϑο τ οἱ 

Βρὰ ὕθεη οὐστίεὰ ΔΉΎΘΥ ὉΥ Οδιῦγϑοδ τοῦ Εργρὶ ἰο Ῥεσεὶδ. Ὡῆο ἐο» 
δίτουδ Εργριϊδηβ Ὑ6ΣῸ 80 οἰδαίθα αἱ {.18, ἰβαΐ (507 βᾶνθ ἰο Ῥιοίδσωυ 1.9 
Βατηϑιηθ οὗ εὐεργέτης, ἐ}6 δεπεβοοπί. 

(3) Αυὰ δα εἰ)8}} οοἴο ἴο {} 9 ἰπρόοπι οὗ ἔο κίηρ οἵ ἐπ βοαίδι, αὶ 8ὸ 6ἰ)δ]} τϑ' 

ἴση ἴο εἶθ οὐῃ ἰδηά. 

ἈΞ}, Υἱς. (06 Κίηρ οὗὨ Βιγτία, ϑϑϊθῦουβ (ΔΙ ηΐσυδ, τὸ 158. [μ6 ἱπητγοά αίθ 
ϑηϊοοθάθηϊ. --- 5.0 , 1 διιῶ, [ῸΣ ΒΕΓ ἰ8 οοηίγαβί, 162. Β. ὁ. (Οδ]]Ἰπίσυδ, 

δον ϑοπλθ 00ἴἅἔοσ͵.,͵ Υ68Γ8 ἔγοὰ (06 πάσαν] οἵ Ῥιοΐθπιν ἴσοι ϑϑγσίβ, γθ- 
εἰαἰπιθά ϑοπι οὗ (8 ργονίῃοβϑ ἱπ Αδία Μίποσ, δῃὰ αἰϊδοκεὰ ("6 Ἐρβγρᾶδη 
ἀοπιναΐπῃ ΟΥ̓ 568 δηὰ ἰδηὰ, οὐ Ὀοίἢ οὗ το Β6 νγῶβ υἱΐου ἀοίδαδι θα. 

ὕπάον Ῥιοίδυ Ἐπυδνζοίοβ συοἢ ἴαγοῦ Μ͵δ5 ΒΏΟη 0 (Π6 «96}0078; δπὰ 
ἐξ Θϑϑῃβ ἰο Ὀ6 οὐ (8 δοοουπί, (μδὶ 580 τη υοἢ ἱδ ΒΟΤΟ βαϊὰ οὗ Ὠἷπὶ ; ἴοῦ ας 

ἐδῖα, ΕἸΖΥΡὶ σοτη68 ἰηΐο ΥἱοῸ ΟἾΪΥ 88 οοῃπεοίθα ὙΪ ΟΣ ορροδοᾶ ἰο (89 
ϑγγίϑδι Κίηρα. 

(10) Αηὰ δΐ8 βοῃβ δ} 1} τζδκο ὙΔῚ, ἀπ ἃ 1Π6Ὺ δβθδ]! οοἱ θεοὶ δ πιυϊεϊπὰς οὗ ἰατγϑ 

διτηΐθβ ; δηὰ ἢδ 8}}8}} τῆουθ οηννασγά, δῃ ἃ ουογ 6] πὶ, δὰ ρ888 (Ὠγου ἢ ; δὰ ἢ 5861] 
τοιϊατγῃ, δηὰ 8}}4}} σΔΥΓῪ ΟἹ 1Π|6 δῦ δύθῆ ἴοὸ [ιἷδ6 βίγσοῃρ ποϊὰ. 

Ὁ533,) (1Π6 " δου 5 Ὀδίης ομ (64), απα λὲς δοηθ, ἰ. 6. (μὨς. δοὩϑ ἣ 89: 
ἰθυουβ ΟΑ]]ΐουθ (ἴῸς μα ἰδ (Π6 ἱπηπηοάαίθ δηϊθοθάθηί), τ βοθ6 Ὡϑιηο 
ὍΣΟ δοϊθυουθ Οθγϑυηυδ δὰ Απϊοοδυδ Μεσηυδ. ΤΠ ἴοσιοσ οὗ ἰδοδὸ 
ἔνο θοβδη (6 τῶ δραίμδι Ἐμγρί, ἰΏ Αϑία Μίπος ψμοσο Εργρὶ μδὲ 
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ἐσἰ δαίΑΓΥ οὐ αἱϑὰ ρεουΐοθθ Ηθ ρογίδῃϑὰ ἴῃ [{π 0 οσηίδδὶ ἴδογο. Απεὶὶ- 
οεἰυθ Μαρηυδ ἰμθη ἰοὰ οἢ [δἷδ ΔΥΤΩΥ ἰονασὰ Ἐργρὶ; δὰ ἰϑῆοθ δε Ἷ3 Μ|33 
ἐμ (86 5ἰηψυΐατ. ἘΠ Τπΐ Ὀοίῃρ δον (50 ἀσδηΐθ σοὺ βοσθ ἀδηοίθδ 
86 οοεέπωφά δάνβαποο οὗ ἔ)6 ΔΥΤΩΥ ὑπᾶθν Δηϊοοδαυδ, ὃ 128. 8. ὁ. ---- ΠΟ) 
ΒΟΙΓΟΥ͂ΤΒ ἢ ἱΠηΘΘΌΤΥ του (ἢ6 ΟΥ̓ΣΣῪ Βαϊ λἱηρ οὗ 8 τοὶ δηὰ ἱσγοβίβεὶ 016 
δίγεδῃι ; 88 δἷδο ἀοδ8 ἼΞ9.-- ΞΌν), 6 «λαϊΐ γον ὮΟΤΟ τϑοδηδ, (μὲ 86 

81.811 οοο ἃ δοοοῃὰ {ἶτπ96 ἰ0 ΣΘΠΘῪ (86 οοηίοδί. Αδοσ ἰδ ἢσαϊ αἰϊδοεὰ, ἰἱ8 
ἩΔοΝ Απιοοδυδ δὰ τηυοῖ δυζοοδδϑ, δηα δβανδηοοὰ αυθὴ ἰο Ῥοϊυδίυσα, 
86 Ἐκπγρδηδ, ἰμθὴ ὑηᾶον Ῥιοίοωυ ῬΕΠ]οραίοῦ [Π6 δοὺ οἵ Επογροίοθ, 
Ῥογδβυδάοα εἶπ ἰο ἃ ἰγσθοα οὗ ἔουν πποπίμβ. Ῥυγίης {μὲ8 ΒΘ ῥσχοραγοὰ [Ὁ Σ 
τοπονίηρ ἴδ6 οοηίεδί, ΜἩΔϊοδ Ὧθ6 ἀἰὰ ὙΣῚ8 πιυοῖ ΘΠΘΙΩΥ, δηἃ νγῶϑ [Ὁ Σ 

ΔῊ11]6 υἱοίογίουβ. --- ΤΑῚ, (50 ἱξ δμουα θῸ μοἰπίοα, 1 τὸ ἴοϊϊονν (δ6 
Κειλίδλ), δορὰ ποῖ (88 [6 Θογί) γλ ἴῃ τ δἰηρυϊαν. ὍῊΘ βυδ])εοίβ οὗ 
18:6 νοσὺ (ρίατν.) βεαῖὰ ἰο Ὀ6 Απίοοδυβ πὰ ῬιοΙΘΩΥ ῬὨΠοραίοσ. Βαὶΐ 
ἴδο Οεγί βϑϑιδ βοσα [0 06 ὈΓεΐδσδθϊὶθ, δπᾶ (ἢ18 ροΐῃί8 ἰο ᾿Απιϊοοδυκ, το, 
ΒΥ ΘΟὨΒΙΔΠΕΥ Ρυδαηρ ΟΜ ΓΒ, ροηείσαίοα ουθῃ ἰοὸ (6 ογι Ποβίίοη οὗ 
Βδρ ΐα οα (86 Ὀογᾶάοσ οὗ Εργρί; Βίομ οὐ ἰοχὶ ἀοδίρπαιεβ ὈῪ ΓΣΌ, 
(-- καθ ἴον 1-}, λὼ γογίγεεδ, υἱζ. [μ6 ἰογίγοβϑ οὗ ἴῃ Εἰγγίίδη Κίηρ᾽ ; ἴῸΣ 
(86 ἠδίυγο οὗ ἴῃ (456 δονσβ, (δὲ 1π6 Κίηρ οὗὨ [π6 ΝοΙί ἰδ διἰδοκίηρ (ἢ6 
ἀοπιδίη οὗ (δα Κὶπρ οὗ ἴπ6 ϑουϊ!, δπὰ οὗὨ οουγδο {πὸ σείδγθποο οὗ λὲξ ἰο [Π9 
Ἐφγρίΐδη Κίηρ ἴῃ {||8 ο856 Ὀδοοῖηθα μἰδίη. ΒΘ (Π6 ὙΘΥῸ ΓΙᾺ 8 [ο]- 
Ἰονοᾶ ὉΥ Σ ΟΥ ἽΣ Ὀδίογθ δὴ οδ)ϑοί, (6 τοῦ ἱπλρ] 168 δῇδυ Ὁ ἃ ποῦῃ 
ἀεσὶ δ ηρ τοαν, αἰΐαοξ, εἴς.) αηὰ 50 ἴ86 ΘΧΡΊγαδϑίου Β6 ΓΘ 8 Ὀγου ]οαυθηῖ, 

οὕ ἃ οομείγιοίἑο Ῥγαςσηαπε. 

(11) Απὰ 18 κὶπρᾳ οὗ το ϑουιἢ π|}1 Ὀδοοῦιε ἐχοθεϊ μὴν οαϊδί ἰετεὰ, πὰ δα Μὲ} 
ξο (οτν δηὰ ὅχῃϊ νι δίπι, [80 Κίηρ οὗ ἴδ ποτίδι, διὰ δ 11 σαὶδθ ὉΡ δ ἰδῆζθ τοῦ 
ϊαάς, δηὰ τπδὶ πιυϊ 6 88.811} θα αίνοῦ ἱπῖο 8 Βδῃά. 

Ῥμ]οραίοσ ψγ88 δτουδοὰ ΠῸΣ. ΐ8 δ,οῖ ἢ δῃᾷὰ νοϊυρίυουβ Ππαδὴ8 ὉΥ (86 
αἰϊδοῖκ ἀροὴ Βδρ ιΐα, 580 ὩΘΑΓ ἰ86 ρΙΌΡοΓ θογάοσβ οὗ Ερβγρὶί, διὰ ὑυποσ (86 
ΒΎΦΔΥ οἵ ἴἰ8 Κίηγ. ΕΗ δαδοι υ]θά ἃ ἰαγρο δστωγ, 70,000 ἔοοὶ, ὅ,000 σα γα ῖσγυ, 

διὰ βευθηίγ-ἰπγθο οἰθρμδηίβ, Ῥοΐγν. ς. 86. ῬιοΙθΥ ἰπηβα!νῦ ἰοοῸ Κ 156 
οοσαηδη οἵ {686 ἔθγοΘϑ, Οὗ (ἰ0 086 ἐῃ8 ᾿Π6ΓᾺΪ ἰδηρύαρα οἵἁ οὖγ ἰεχί), 
ἐλεν ιοενα ρμυῖ ἵπίο δὲε λμαμά, ταϑδπίηρ (παῖ (Π6Ὺ Ῥοσο ὑπᾶθγ 8 οοηίγοὶ ; 
ἴον ἴι 8 ῥἰαίπ (μαΐ (Π6 βαπὶθ του υθ τμῖοῦ ἢ6 ταἰβοὰ ὑρ, 18 [86 Οὔ 6 
οοιηπλοἃ ἴο δἰ ἀϊγεοίίοη. 

(13) Απὰ ἴδ πιυϊϊπάε 58}.8}} Β6 ἰδ πρ, δὰ 818 τηϊπὰ Ὀϑοοσμο οἰδίοᾶ, οι δθ 
Μ{Π1 οαϑὶ ἀονγη τη γτῖδάϑ; θα 6 88}8}} ηοΐ Ὀδοοτα ρου Έσία]. 

ἙΔνΟΥΑΌΪο ΟσουΣΓΟΠΟΟ8, 88 ῬΟΪΥΌΙυ5 τοϊδίοδ, οχοϊϊθα μορθ δηὰ δος 

ἦι 186 Επγραδ δσίηγ, δῃὰ οἵ ὁοῦγδο ἴῃ ἐμεὶγ ἰἸεδάοσ. ὙΤμὸ οι δἢ τηυδὶ 
6 τερὰ τυ, δηὰ εἰν|8 τηδῖκο (86 οοηϑίσ ποίου αὐυνδο. Εον [δὲδ σϑβϑοῦ 
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Ι ργϑίοσ, 'π ἐμβ οβδε, (π6 Κοσὶ (Ὁ), θδβοδυδβα ἰὲ ρῖνεβ (86 δοῃὰ οὗ οοῃ- 
ποοιοη. 86 ἀρδίσογιῃς οὗ πιγγία(β ὙᾺΒ ἴΠ6 ΘΟΠΒΟΠΌΘΠΟΘ Οὗ ἃ βονεζε 
βδ(16, ἱπ τ ἰοδ ἃ στοαὶ υἱοίοσυ νγὰ8 νοι οὐαν Απιοοδυδ. --- Τα δὲθῚ, ὑμί 

δ οὐ ποί δὲ ροισεγ με. ῬΙΟΙθμΥ, οοηίοης τἱ8 ΤΕ ρ πα 1.6 ἱπινδβίοη, 
τος ἃ ἰγεδίγ τὶ τ Απεοοδαδ, δηὰ (Α1]16ἀ ἰο ἰαῖο δάἀνδηίαδρθ οἵ [εἶδ τἱὸ- 
ἰοτίεβι Ηδ ἴδθη δ ιαδίβῃϑᾶ ὕδοῖκ ἰο (Π6 δη)ογερθηὶ οὗ μῖ8 ὕβυ] βἰοίἃ δηὰ 
ἀοῦθαυσμοσγ.  ὍὨΙ8 οοοδβίομβ [86 ῥτορδαί ἰο βδΥ, (μιδὶ δσ τσοιδαά ποέ δεοοηιδ 

Ῥονοοηβ. 
(18) Απὰ τὸ Κίηρ οἵ 16 Νοσγίδ 888}} τείαγῃ, δηὰ ἢ Ὑ1}1} σαῖὶβθ ὮΡ δ τηυϊτυάς 

ἐτεδίογ (δὴ (ἢ 6 ἢτγβὶ ὁπ; δῃὰ δἱ ἴπ6 δηὰ οἵ ϑοῦια {ἴτ)6, [Δ ετ] β6 υό γα] γ 675, ἢς 888} 

σόα ὙΠῸ ἃ ζτοδὲ ΔΙΊΤΩΥ δηὰ Ὑἰ1Ὸ τ θ0ἢ τ δ ἢ. 

Αἱ ἰλὲ ἐπα οΥ {ἰπιοα, Ὀαστα, πὶ 186 ἀτγίῖο]6. 1 (δα {π|8, βουσανεσ, ποὶ 

88 αυδ  γίηρ ὈΠΩΨ, Ὀυΐ [86 Ὑιβοῖὶθ ΡὮγαβθ, 8 109. 1; δηὰ ἴῃ δοοογάδμοι 
ὙΠ} (815, (86 ποτὰ Ὡπγῶ, Ἡ ΒΙΘΒ 18 ἰῃ ἀρροβίοα τ 1} ὨΛΕΙΣΤΙ δη ἃ Ἔχοροῖ- 

68] οὗ ἰὲ (9.111), μδ8 Ὧ0 τί ο]6. ὈΣϑ 18 ἃ ΘΟΙΩΙΏΟΏ ρὮΓΑ8Θ ἰο ἀοδβίσηδίθ 
(86 Ἰᾶάδ8 οὗἉ δοηιδ ψθαγξ, ἱ. 6. ΒΟΙη6 τηοδογαίθ δηἃ ποΐ Θχδον ἀδβηθϑᾷ μεοσὶοά. 
Ἀπὰ [δ ᾿ἴΚα δὲ ἴο ἘΠῚῚΣ "τὶ 0716 ἔϊηι6. Βαϊ ἴ6 νοτὰ ὁοπά ἰβ δρεαϊς, δηὰ 
δά μλὶ18 αυ Δ] ΕΠ σαἰϊοι ὉΥ ἰΠ6 ἀγίΐο]θ ; τ δὶς ἢ ΒούγΘν Υ σοσδί θ6 ρἰαοορα Ὀαίοσα 
(86 πουῃ {Ππᾶὶ [Ὁ]]οὐν8 ἴῃ [6 δηΐίνο, (ξ 109. 1). ΑΒ ἴο ἔδοίβ, Απιϊοοδυδ 
Μαρσηυβ ναϊίθὰ δοῦλα ἐπ τίθθη οὐ ἰουτίθθῃ γϑᾶσγβδ, Ὀθίοσ 6 δρϑαὶῃ ἱηνδαοὰ 
Ἑμγρί. Ῥδμοραῖοῦ νγ88 μη ἀοδὰ (1208 Β. (.), δῃὰ εἷβ ϑοῃ, Ῥιοϊθαῦ 
ἘΡΙΡΒδΏ68, (ἔουγ γεδγβ οὗ 856) σεϊβῃβα ἴη 18 δίβδαά. Απίοςδυβ μδά τπδὰ 
)υδὶ τοϊυτηθὰ ἔγοπι Ηἰβ βρη! οοπαυθδίδ δηὰ ὑσὶ υταρὴβ ἴῃ Ῥοσβία, Βδο: 

(τα, δηὰ Αϑβία ΜΊΠΟΣ, ἀπ νγ͵ὰ8 δὲ (Π6 ϑΘΓῪ ΠαΙρὨϊ οὗὨ Π]8 ΡΟΥΘ 8ὴ ἃ ψθϑ δ, 
ΗΒ ἈΥΙΑΥ͂ μηδ αν Ὀδ66η ΨΘΙῪ ἰαῦο, δῃὰ {86 Ϊ ΠΟΥ ΠΟ ἢ διδὰ 
οΟἰ]θοθὰ ἴῃ 80 ΠΙΔΠΥ οοαπίγί68 πηαβὺ ἢανα τβάθ Ἠΐπὶ ὙΘΓῪ τίς, Ηθποδ 
5 Θη9.2, τσίἐἦ πνμοῖ, τοραϊῶ. ὙΒ6 τηοπίίοη οὗἨ (μἷβ 'ὰ οοπηθοιίίοῃ πὰ 

ΕΒ πηλοῦ οὐἩ ἱηνδδίοῃ, δε 3 δε 33, σου] βϑϑῖι ἴο ἱπάϊοδίθ, ἴδδι 18 ἰτοορδ, 

τοϊυτηίηρ τοι {Πποὶγ σοΠαι68ί8, δὰ πιδγομοα ἴῃ [Π6 αἀϊχοοίοη οὗ Εργρὺ 
βαοΐογο τοϊυσηίηρ ἰο οιυγτία απὰ ἀδροβίησ [μοῖρ τυ! ἸΠ6ΓΟ. --- ῬῚ 2 τοὐά 
ογοο, Ὀὰὶ (18, Κ6 ουν ἘΠρ 8} ποσὰ ἀμ, 18 οἴϑῃ δρρῆϑα ἰο 1π6 ρότεῦ 
οὗ δῇ ἀγηῖν. 

(14) Απά ἰπ τπο86 τεἰπιθ8, πΙΔῺΥ Μ}}} δίδηὰ Ὡρ δραίηβι ἰμ6 Κίης οὗ τῇς δου, ενοα 

(80 πιοϑὶ νἱο]δπὶ οὗἉ ΤΥ ρϑορὶβ ὙΠ 1 τοι βοῖνοθ Ρ, 50 δ8 1ἴο Θδβιδ Ὁ] 15} ργορδοῖς 
Υἱβίου, Ὀπὶ ἸΠΘΥ 6}}4]] (4]]. 

Οα [δ6 γϑίυγῃ οἵ Απιίόοοῃυβ ἤγουν [ιἷ8 υἱοίοτίθϑ ἴῃ Ἐργρὶ, 8 ρογιίοη οἵ 
(λ6 9ε;»γ8 νυεϊοουηθα Ὠΐτα νἱἢ ἢἷ8 ΡΥ, ρτον  ἀθα ἔν ἴδθῖι, απὰ αϑοϊδιϑὰ 
ἰῃ τοἀυσίηρ (Π6 ΕἸΥρίίδη μαγγίβοῃ ἴῃ “906 Γυ 8816 πὶ, 08. Απιὶᾳ. Χ1]. 8. 8. 
ΒΥ οΑἸἸΐηρ ἐμ6 ραγίυ στο (Πὰ8 8}}164 {μϑτηβαῖνοα ἰο Απιοομαβ, ᾿ ΣΡ ὋΣ 
ΠΏΣ, [86 Βροακοῦ δ88 δονη 18 δίσοηρ ἀϊδαρρσγοθδίίου οἵ ἐποὶσρ οοπαυοι 
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ΣῊ 16 16. οοπδί. οὗ ἃ ὥόγηια ἀασοεδαπάα, Υ 8 τἶα Ὑὸ38, [6 Οδπιοίβ 

Ὀοΐπρ οὗὅἨ οουτβα ἱπιπηα 8 Ὁ]6. ΤΠ τηοδηϊηρ 18 υἱοίοηϊ, αἀὐδγιρίΐυε, πα ἈΙΟΒ 
ΤΩΔΥῪ ὯΔ Βροΐοη ἴῃ ἃ ᾿ἰΐ6γα] οὐ ἴῃ ἃ ἐγορίοαϊ βοη8βθ. ΤῈ Ἰδιΐασ 86186, 
(σοι θεϊοηρδ ἰο (8 ρβββαρθ), του ὰ ὈΓΟΌΔΟΙΥ μΒανθ τοϊδίίοη ἰοὸ {δμεῖγ 
Ὀγεδκίηρ οἰ ν (Π6 βδογθὰ οουθηδηὶΐ οὗ (6 «6078, ΟΥ̓ ΤἸΏΟΓΕ ὈΓΟΌΔΌΪΥ [Π6 
ΣΈ τὴ [86 Εργρίΐδα Κίῃρσ; ἴοΣ Εργρὕδηῃ ἀοτηϊηΐου 86 Ψενγ8 μιδὰ 
δοκπον)οαρκοά [ῸΣ πηοτὸ ἰΠδη ἃ σοπίυσγ. [ἢ (8 τίϑίηρ Ὁρ, [Π6Ὺ ἀο ὑαὶ 

65 Δ ὉΠ 18} (86 ῥτορμοῖῖς υἱβίου, ἸΠ1, υἱΖ. (86 Ῥσορῃθοίθβ τεδρϑοϊηρ (86 
συ} ]68 οὗ (86 96 1}018 ὑπάδγ (88 ἰουτί ἢ ἀγμΘΒΘΙΥ : 866 7: 19---2ὅ, 8; 9 564. 
ὃ: 26, 27. -- "90.391, ἴ0. 186 ἴοτπι τὴ Οαπηείβ, 866 ὃ 29. 4. ὁ, δμέ ἐλοῳ 
ἀλαῖ! {αἱΐ, '. 6. ἰΏ6Υ 81}8}1} ΡΘ ΓΙ βἢ,, οὐ αἱ 1θδϑὲ Ὀθ ἀϊβαρροϊηϊοά πὶ ἐμ ἱγ ΒΟΡῸΘ 
δ ἜΧΡΘΟίΔΙΙΟΏΔ. 

(15) Απὰ {ιδὸ Κίηρ οὗἨ ἴ[6 Νονιῖ 8}}8}} οοῖθ, δὰ ἢ 88}18}} οδϑὲ ὍὉΡ ἃ πιοπηά, δηὰ 
ΔΚ ἃ βίγο:ρΙΥ ἰοτιΠοἃ οἰΐγ; δηᾶ τη ἴοτγοοβ οὗ [6 βου δ}}8}} Ὡοὶ διίδῃὰ, δυϑθῃ ἢ 
εἰοίςεϑι ἴΓΟΟΡΒ --- ἰΒ6γο 88}8}} θ6 ὯὨΟ ΡΟΥΤΟΣ ἴο βίδηὰ. 

ΤΠ6 Εσγριίϊδη Κίηρ βοηΐ βοορδ5, οὯ6 οὗὨ Ὦ18 80] 68ὺ ἩΓΑΓΤΊΟΥΒ, ἴο ΤΘΟΪαὶτα 
[6 οἰεἰ68 οὗἨ Ῥα]αβιΐηθ δῃηὰ Οοϑ]θαγτία. ἊΑὐἰοοῆυ8 πηοί εἶπ ἰπ οοηίοϑῖ, 
ὭΘΆΓ [ἢ δοῦυΓο68 οὗ (Π6 ογάδη, απὰ ἄγονα πἷπι Ὀδοῖκ, ἈΠῈ} 6 ἴοοκ τεΐαρθ 
ἴῃ δάοῃ, 8 ἰογ θα ρἷδοθ. ἀπιϊοομυβ ἔα γο θαβι σα [6 τοτμηδηῖ οὗ (86 

Ἐπγρίδη ἰγοορβ, δπὰ οὐὗἩἨ οουγβὸ οαξέ μρ (905), οὐ (11}.) ροιγεοά οι, ἃ 
τουπαὰ ΌὈΥ ὙΠΟ 6 τιρῃΐ βίοστη [86 οἰΐγ. ΤΠΘ σεῦ ποτα ὀπιρ]ογοά 

ΤΟίοΓβ ἰο {Π6 πηοι πο οἵ Γαϊβίηρ δι θο18] τηουπάβ, ὈΥ Ὀτίηρίηρ ἴῃ δηὰ 
Ῥουγίπ ἀοιση ἴἰῃ6 Θατ ἢ ΠΘΟΘΒΒΑΓΣῪ ἰο οοηβίγασί [Π6Ππ|. ὅϑοοραβ τγἃ8 ἢ 8]- 
Ιγ τοἀυοορα ὉΥ ἴλπιῖηθ, δπὰ σαῦθ Ὁρ [86 ΟΥ̓ δηὰ ἢΐ8 Ἀσίηυ, τὶ ΠΙΘΟΓΙΥ 
ἴον (6 Ἰδαῖος ἰο ἀδρασὶ ψἰουΐ ΤΟΙΣ Υτὴβ δπὰ οἴμοσ Ῥοββθββίοῃβ. -- 
ὉΤΧΞῸ ἜΣ, α οἵἱίῳ οΟΥ ὑγε βοαίίοπδ, τ ἈΟΒ γ88 ἰδ κθ ὈΥ Απθοσθυδ. ΤῈΘ 

ἰαϊίθσ πουη 18 ἃ ρέμγαζι ἱηἰεπδίνια, λανὶηρ [6 τηθδηΐηρ ρψίνθῃ ἰο 1 ἴῃ 186 
γεσαϑίοη, ὃ 100. Νοίβ 2, ψῖῖ Ζεπιαγξ. --- ΣΟΥ, ρυγ. ἴδηι. Ὀυΐϊ ΡΙδίη]ν 

ἀεδισηδιίησ (μ6 ἰάθα οἵ ζόγοαδ, Κα ὈΛΡαΓΙ, ἀπά 80 (86 τηϑβο. νϑῖὺ ΚΤΌΣῚ 8 
)7οἰμθὰ στ ΤῸ. --α ΤΙΣ ὉΦῚ, [86 ογὰ ὩΣ 18 οί οοηβηθά ἰο ἀοϑἰρηδίίηρ 

ἃ παίίοπ οὐ ἰγῖδε, δαὶ 18 Δρρ! θὰ ἴο ΔΠῪ ἰαγζο οο]]θοϊΐοη οὗὁἨ οὐξέζοηδ, δον- 
ναπίε, δοἰαΐεντα, οἷς. 111. 1τῃ6η, ἐδδ σοπραην οΥ δὴὲδ οδοῖοε οἤε8, ἱ. 6. ΔΒ 

Οὐνρε α᾽ ΕΝίεα οὐ οἰιοβθὴ ἰγόορβ, [86 θ6βϑί οὐ ᾿ἷβ ἀύτῶυ. ϑυ ἢ ἀου (1688 
ποτα ἴδο86 βοἰ ἀἴογα στο Ἀδὰ δοοοιηραηϊοὰ ϑοοραβ. 7ήον λαά πο ροῖσεν 
ἔο δἰαπά, ἱ. 6. ἴο πιδὶηἰδίπ {Ποὶν ροϑὶ ρα ηβὲ [ἢ 6 δρρτοββίοηβ οἵ Απεοοἢ8. 
Βαϊ πο ἱπηργο Δ Ό]Υ [6 ολοδοη, τλδῆὶ γοίοτϑ ἰ0 [ἢ ἈΓΤΩΥ͂ βοηΐ ὉΥ ῬΙΟΙΘΙΩΥ 
ἴο το] !ονθ β'οοΟρα5 ἀυγίηρ [μ6 βίοβο, νοὶ οὗὉἉ οουγθα Το γ6 ρίοξεα πιθη, δὰ 
ψοτὰ ἰοὰ ὉΥ ἰ᾿γοθα οὔ ἐπ6 δ68ὲ Εἰσγριΐϊδῃ οβῆοοτβ. Βαϊ ὑΠΕΥ 6 Γ ἀδἔβαιϑα, 

ΔΠὰ ψοῦθ ὉΠ4]6 ἰο 8800 ϑθοοραϑ ἔγοῃ οδρίυσο. Τὴθ ῬὮΓΑΘΘ Ὡ9) 
ὙΛΙΙΔῸ ἰδ 'π (86 Νοαι. ΔΡθο] 6, ας ἐο λὲς ολοδοη δαπάς, οἴ. 
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(16) Απὰ δα ντῶο οοτμοίν 58ἢ4}} ἀο ἴο ὲτα δοοοτάϊηρ, ἴο δ18 ρ᾽δδϑασο, πὰ Ὥοπο ἩἱΙ͂Σ 
βιδῃὰ Ὀοίοτα ἢϊπι, δὰ ἢθ Μὴ] ἰδΐκα Ὠἷδ8 Ροβί το ἰπ [86 χοοῦϊ]ν ἰδηὰᾶ, δηά ἰξ 5.411 θὰ 
θη (γον ἴῃ ἢ 18 Πδηά, 

ἘΠ, ἦσ τσῦο οσοπισίδ γϑθγ8 ἴο {Π6 Ἰ6δάϊηρ δρεηὶ ἴῃ [86 ῥγθσθαϊηρ γΟΣβα, 
ΥἱΣζ. ἰο Απεοοδαβ. --- ὉΣ), αροο. ἴοττα οὗ ἴῃ6 νετὺ νἱβοῦῖ ἃ ὕαν οοπ- 
δεσιιίίυς (ἡ ΙΘἢ που] ὰ Β6 95), δηὰ γεῖ τ [86 11Κ6 ΠαΙΤ ΕΘ ΒΘ η86 898 
6 οοιοου [τηροτίδοϊ, ΔΙ ΒουρΡἢ ἃ γμδϑέυδ 8686 ΡΓΟΡΘΙΙΥ πὰ Ὀδυ  ἘῦΥ͂ 

θοϊοηρδ ἰο (Π6 δροῦ. ἔογτω, αὶ 48. 2, απὰ 4.4. Ἧ͵ὴ ὁ Βανο [86 ἴΚο 1π τμἷ8 
σδιαρίεσ, πῃ νυ. 10. βϑν, ἴῃ ν. 17 ΘΙθ1, δῃὰ ἴῃ τσ. 18 φῦ; ἴῃ 4}} οὔ τδῖθὰ 

68668, Δ μουρὰ 86 ἔοστῃ οἵ [86 νϑγὺ 18 δρος., γεί [Π6 πηθϑηϊη δ᾽ 18 δυο 85 
{10 ΠΟΥΤΏΔ ΤΌΤΤΩ ΚΊγ ΘΑ. --- Ἴδε: (0 ἀΐηι, 1. 6. (0 (8 ρεγϑοῃ ἡ βοτὰ Βα Ἰπυϑᾶδα, 
νἱζ. (ῃ6 Κίηρ οὗὨ (16 ϑουίῃ. --- "ΤΟῚΣ, δία ἤτγπιῖ, ᾿. ὁ. Κοορδ δὶβ ρὶϑοαδ. 
-- ἸΏΞ.) λαϊΐ οσοσμρῳ α εἰαπάϊΐπρ, 1. 6. 8.8}} Θ δ Δ Ὁ ΠΒ} ΠΐΒ ροβίοῃ. Ὑ2 
Ἔ3ΕΓ, 11, ἐπὶ ἐδ ἰαπα 97 δεαιέψ. 8 ἴῃ 8: 9 Δθονθ; δηα 80 ἴπ Εσεκ. 20; 
6, 1ὅ, ὙΒΟΓα [Π6 ταδδοη οὗ {Π6 Δρρε]Ἰδίίοη 18 ρίνϑη, νἱΖ. (πδὶ ἰξ Ἔχ οὶ 41} 
οἰ μασ ἰδηᾶβ, οοσρ. ὅ6γ. 8:10. ὍἼδ ἀγί οἷο βίδηαβ Ὀθίογα ὩΣ, 88 οἷ θῇ 
Ῥεΐοτο αὐείγασί ὨΟυΏΒ. ---- ἸἸ3. ΓΙΡ9Ὶ ΒΘ 6118 ἰ0 ἀετηδπά ἴπ6 τηϑδηΐηρ : Α4πώ 
δά ελαϊϊ υμίεγῖψ ἀδείγου εοἱξλ δὲδ λαηά οὐ ὃν δὲβ ροισον. αὶ {πἰ8 πουϊὰ 
ἀἴδαστοο τὴ Ὠἰδίοτ!ς ἴλοί8ι Αἀπιϊοοδυδ νγῶ8 στ θοὰ τ ἢ (ἢ6 δυῦδτηλδ- 
βίο δῃὰ δἰὰ οἵ {ΐ ὈΣ 522 (Υ. 14), δηά ἰγθαϊθα (86 7978 στ! Κιηά- 

Ὧ685. 6 τιυδὶ ρίγο ἰο πο, θη, (86 Οἴου βθη86 (δὲ ἰξ Ὀθαγβ, νἱΖ. (μδὲ 
οὗ οοπερίοίζοπ, ἀπμὰ τοπάθῦ (86 ψοσὰ ((ὉΓ δῸ Ἧ ᾿δ ΓΙΪΥ ΤΩΔΥ}) 88 ἃ δουῃ, 
11. οοπερίοἰΐοη, δλαϊὶ δὲ ἴη λὲς λαπά, ἱ. 6. ἴὰ πἰθ ρονγοσ. ὉΠ6 οοιηρίδία ροϑ- 
δοδεῖοη ΟΥ δουεγεῖσηίῳ οἵ ἰ86 ΘΟ. ΤῪ πιυϑί, ἰῃ ϑυοἢ ἃ οοηποοίου, θ6 (δ 9 
ἰάθα τηοϑηὶ ἴο Ὀ6 οοηγαυθα, ἴον ὠοδίγμοίζοπ 15 ποΐ {Π6 Ἰάθα μεσ οοηνεγοὰ 
ὈΥ τπρῷ. Τΐδ νον, τλόγϑονογ, τηῖριῦ Ὀ6 τοπάογοα ϑάνθγ }}}γ : “ Απὰ 
ΘΠ ΓΘΙΥ 88}8}} [11] Ὀ6 1 818 Βαηά. 

(17) Απά δα 884}] 861 πὶβ ἔβεβ ἴὸ δηΐδθῦ ροη τ 6 διγθηριῃ οὗὨ 81} μἷ8 κίησάοτῃ, διὰ 
Ρδεϊδοδιίοη σῖἢ τη 98.411} δ τῆδκα, απὰ (Π6 ἀδαρδίοσ οὐὁἨ πτοπιθ 588}8}} ἢε χίνε ἴο 

ιἶπι, πδὶ ἢΘ ΠΙΔῪ ἀΘΒΊΓΟΥ ἰ; θαὶ ἐς 88}4}} ηοΐ δίδπα, ποῖ ἤοτ 5[}4}} 1 ἰδκὸ ρἷδος Ὁς 
δἰπ 

ἘΡΓΙ, Ῥοισον, δίγοη σέ, ΔΡΡΑΓΘΏΏΥ δὈβίγαοὶ ἔοσ σοηογοία, ἱ. 6. δίγεπσίά ἕοσΣ 

(6 Βίγοηρ' ΡΙδοθβ δῃὰ ρορυ]οὺβ ρατγίβ οὗ Εργρί. ΑΒ τοαῦ 8 ποὶ ἀεβοσιθοᾷ 
ἴῃ [818 ν6γ86, (186 ἰΓδῃβίδιϊοι τοί ἐλο πεϊσλί Ὁ αἷϊ λὲς ἀΐπσάοηπ, ἱ. 6. σ Μὰ 
π6 ποϑί8 οὗ ϑγτγία, νν}}} οὶ δὲ (μ6 ραββϑᾶρθβ. ὙΥμαὶ Απιϊοοδυβ ἰδ αἰτοΐησ 
δί, 16. [9 ὮΔΥ6 8 ργεάοπιϊπαποε 'ἰὰ Ἐπγρὶ, 8ο {μαὺ 86 τηλῪ τοϑὶδὲ ἴμο Ηο- 
ΤΩΔΉ ΔΩ Τοβϑίοηβ. Ἰγβ9 9, ἔθ6ῃ, τοίεσθ ἴοὸ [86 Κίπράοπι οὗ Ῥιοθτγ. -- 
ὈΛ ) Π88 ΟΟΟΑΒΙΟηΘα πηλο ἢ) ΡΟΡΡΙΘΧΙΥ διλοης ἱπίοσργοίοσο. ΤῸ ΔΡΡΪγ 
1815. ΔρΡΕΙἸδίοα ἰο [86 ϑροβίδίθ «68, (86 Ὁ "Ὁ 2 οὗ Υ. 14, βϑέῖηβ ἃ 
ΤΆΘΣΟ οοηἰγδαϊοώοη. Τὴ ΤΟΔΙῪ ὠρτίρλέ 68, ου [86 οἷος Βαμά, νγσοῖθ 
ποῦ [86 ΡΘΙΒΟΏΒ ἰο Ὀγοδὶς οουθηδηΐ, δηά ᾿οἱῃ 1 Δηὔοοδυβ. 1 Ἄοδωροὶ 

ΡΣ 
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διοϑίιδίο, (Βογείογθ, ἢ Μαυτογ, (0 τοραγὰ (Π6 πογὰ ἴῃ [Π6 3:8π|6 ᾿ἰρῇις α8 

1 ἀο ὈΛΥ Ὁ ἰπ ν. θ, ἀπὰ ἰ0 ἰγαπαὶδίθ 1 ραοΐ εοαίίοη οὐ οοποϊξαἰΐοη, ἰ. 6. 
Δ ἰγΓοδίυ οὗ ρϑδὲθ δπὰ οοῃοοσά, Τα οδ)θοιίοη οὐ ἴζϑηρογκα, (μαὶ 186 
ὙΓΟΓᾺ ἰ6 ποὶ 8604 88 8 ποίη, ἀοε8 ποί Β6θῖλ ἴο Ὁ6 ΥΘΓῪ 8011Δ. Αὐτὰ ποῖ Ηο- 
ὅτου ϑἀ)θοιῖνοθ, ἱἢ ΠΌΠΊΘΓΟΙΒ σΆ568, Ομ ρογοα 88 ποιιρδ, }υδὶ 88 ἰπ ατϑοκ 

δηὰ [,αἰἷἱη} ἩΗανίηρ {πὰ ΒΆΠ16 γτοοῖ {6 88 ὩΣ, πὰ Ὀοίπρ' υϑο ἴΏ 
ἃ οοῃηθοίίοη ΔἸ οροίδογ οὗ {86 βδπθ Ὡδίυγο, 1 866 πο βοσίουβ ἀΠἤου}γ ἴῃ 

Ὧδε ἱπίογργοίδιίοη ΠΟῪ ρίνθβη. [Ὁ 18 οογίδίη, ὑπαὶ ἃ σϑῆθγαὶ δρραοὶ]διίοη 

οὔ {π6 ὅονβ 88 Ὀσυϑο, ἰδ πὸ ΜΏ6ΓΘ οἶδο ἰο Ὁ ἰουπά ; ἀπά γ͵)ὰὸ ΠΑνΘ βθϑῇ, 

ἱπάοοά, ἐμαὶ [Π6 υἵδεοδ ἀγθ ΓΘ ΠΥ οὐὖἱ οὗ αιοδίίοη ἴῃ (88 οδδθ. ὅδ ΒΘΏ86 
εἰνεη, ἴπϑη, ἰδ [86 ΟὨΪΥ͂ ἰοἰΘΓΔΌΪΘ οη6 (Πδὶ Γοπηδὶηδ. 

Τῇε ἀαπφλίεν ΟΥ̓ «ροπκδν 8 ἰἀϊουλδβίῖς, (Κα δοη 9 πιαν ἴοσ πβαη), ἀπὰ ἀ6- 
δἰστιαίεϑ, ἰη (ἢ}8 ο486, ΟἸδορϑίγα ἴπ9 ἀδυσμίον οὗ Απιϊοοιυδ,  οῖὰ ἢ6 χανθ 
ἴο ἴμ6 Εργριίδη Κίηρ 88 ἃ ν]1ΐδ, νυ ἢ ἃ Ῥσουλιβοα ἀονσΥ οὐὗἨ Οοοἰοβγτία 
δηὰ Ῥαἰεϑίΐηθ, απ ἴῃ Ε{||8 ὙΔΥ πιδάθ Ὀὐγῶν, οοποίϊξαίέοπι. ---- ΕἸΡΟτ το, 
ποῖ ἐο ἀεβίγου ἦθν, Ὀυΐ (0 ἀδδίγο [8.6 ᾿ΤΑΑΞΡΌ, ἱ. 6. Ῥιοϊεταγ ΒΒ ἀοπρίπίοη. 
Νοῖ 80 τσοὶ {86 σουπέγῳ 88. ἴῃ ἀοηιϊπαίίοπ ονον ἴϊ, Β ἀδδίιαιδὰ ἘΥ͂ 
ὨΒ99Ὸ ΒΕΓΘ, δῃ 80 186 ΕΥ̓ -- βυβχοα ἴ0 πὸ νγὺ, γϑίδγβ ἰο (μ8 ΓΙΞΡῸ.. 

ΤΠ τ 8016 ρίδη 8 ἰοὸ Ὀτίηρ ῬΙΟΙΘΩΥ  ΐπ (Π6 ρόοττοσ οὐ ἴ[π6 ϑγγίδη 
Κίηρ, ἀηἀ ρὰϊ πῃ αἱ (ἢ ἀΐδροβδὶ οὗ (ἢ ἰαίίοσ. Βυΐ ἰῃ 4]1 (Πΐ8, 88 (86 
δ6 4.6] δϑβογίβ, Ἀπ οοδυβ τγ88 δηιγοὶν ἐγυβίγαϊ θά. ἸΏ δ, δι. ἷ. 6. 

ἴδ, νἱΖ. 18 σου 86), ΡΌΓΡΟΒΘ, 88}8}} ηοΐ Ὀ6 Θχϑοαίθᾷ οὐ 6ϑι8 Ὁ} 15Π64. 

(18) Αμὰ Βα 5881} ἰαχῃ εἶδ ἴβοο ἰονναγὰ {ἢ 6 15168, πὰ βαΐζα συ δ; αὶ ἃ οὨϊείια ἢ 
8.Α}} οδῦδβε ἢΐ8 ΓΕΡΥΌΟΘΟΝ ἴ0 ὁ6886; δεβίἀδε ἰμδὲ ἢς 1 }} τη ὕδοκ ε18 Σερσόϑο 68 ΡΟΝ 
Β1π186 7. 

ϑοου δῇεσ (ἴ6 δτϑηίβ ἱῃ Εγρί, τοδί δα ἰῃ {86 ργεοθαϊηρ σδγβθ, Απίϊο- 
οἶδ ϑηρψαρθά ἰῃ ΠΟῪ ὑπάογίδκίηρβ. ΑἸγΟΒαυ πδά Βα που ἴγοιῃ [6 Κοιωδῃ 
στϑβρ βανϑγαὶ ἰϑἰδηθ πὰ οοδϑίς οὐ 8, δ]οηρ {Π6 βῇογεβ οὐ Αδβίὶϑδ Μίπον. 
Αἴον νἱηἰθγίηρ δἱ Ερἤθβυϑ, ὃ βαὺ ουῦ ἴο Ρ888 οὐϑὺ ἰο {6 ΕἸ ΓΟΡ δῃ 5146 
οἵ (πς ἀτεοκα. [Ι͂ἡ 1 γςοία, αἱ Μίαρποδβία, ἢ6 τν88 τηδὶ Ὁγ ("6 Εοζωδῃ ζϑῆθ- 
ΓΑ] οἰ ϑδεϊρίο, δῖαν 8 βογίθϑ οὗ ργθοράϊηρ ἰοββθ8 δηὰ ἀδίβαί8. ου (Π6 
ρΡασγὶ οὔ Απιοοδαβ, απ ἴΠ6 ηδὶ Ὀδ0116 88 Τουρΐ, ἴῃ τ ϊοῆ, οὗὨ βοπ|6 
75,000 πιϑη ἴῃ ἴμ6 ϑιγτγίδη δύπιυ, δἱ ἰοδϑὶ ὅδ,000 ποτ Ἰοῖ ἀδβὰ οὐ [86 

βε]ἀ, δὰ 186 τοδί βοδίίδσοᾶ ἰο (86 νὶπὰβ ; 4]} οὗ πϑῖο ἢ 88 δοιίονοά ὮΥ 
δῦουϊ 80,000 Βοπιδῆβ. Απιϊοοδαδβ νγα8 ἔβθη ἰογοθὰ ἴο γσίνθ ὈΡ 8]] οἰδί πι8 
[0 ΔῺΥ ἀοιηδῖη Ὀεγοπὰ ἰΠ6 Τδυγυδ, δπα ἰο ΡῬαγ ἱμ6 Βοεαδηβ 1ὅ,000 Δ] θη 
οἵ Αἰο εἰϊνοσ.0 Τδυδ γυϊηθα Ὀο(Ὠ 88 ἰο ἢϊ8 ἔοσοθβ δῃηᾷ ἢΐ8 ἰγδβιΓΥ, Ὦ6 
ΒΟΟΙ σϑ6 ἴ0 ΔῺ ΠΏΒΆΡΡΥ ΘὨά, 88 ν. 19 ἰῃάϊ!σδίεβ. ---- ΧΡ, α οὐέεξαΐη, 
ΔΏΔΓΙ τοῦ ὈΘοδυδ6 ἰΐ ἰ8 ποί ἀεδεϊχησά ἰο βϑρεεϊβεοκδία ἃ ρμαγίου αν ̓ πα ν! 04]. 
- ἸΩΘΊΤΙ ΠΙΔῪ 6 ΟἰΓΠ6Σ δοῦν 6 ΟΥ̓ ῥϑδβϑῖνϑ, ἰ. 6. 1ϊ τϑυ ἱπάϊοδίθ (86 γεργοαοὶ 
ψἰοἢ ομ6 υἱ16Γ8, ΟΥἹ ΜΒΙΟΝ 18 υἱογοα ἀραϊπδὶ δἰ, 8 112. 2. Τ8ο ἤγϑὶ 15 



ϑ40 σπαρ. ΙΧ. 19, 20. 

{π6 τηϑδηΐηρ αΓθ. δα (86 ἘοΙΔΏΒ δοθῆ ἀπ ὈΑΒΔΔΟΟΣΕ ἴἰο σεαυεϑί Απιο- 
σδυ8 ἰο ἀοδβὶβὶ ἔγοτῃ ἢ 8 ̓ που γι οἢ8, 6 ἰγοαίθα ἰἤθπα τ} Ὠδυσ 685 δηὰ 

Τορτοϑοῖ, Ῥοϊυῦ. ΧΥΙΠ. 84. ΤΠ Βοπιδῃ οἰϊοἤϊδϊη Ποΐ ΟΠΪΥ Ῥϊ ἃ 5[0ρ ἰ0 

1818, θυΐὶ τηοϑὶ εἴἴδοι}}}γ ἰυτηοα Ὀδοῖς {μ6 ΓΕΡΓΌΒΟ 68. οἡ ἀμ οσδυδ ἢϊΐπι- 
ΒοΙ ἢ, ψμο86 ἀεΐεδαι δηα αἀΐβρταοθ ΤῸ δἰπηοδὶ τὶ βουΐ ἃ Ρδγὶ]εὶ. --- 
ἣθ. .. ΤΔΊΟΓΙ, δέ ϊἰοα γον ἀΐηι, ὅγοιιφὴΐ (0 δίοδος ἐπ τεβρεσέ ἰο ἀἕηι. --- 

ἜΕΌὩ,, δοδιαδε, οὐ δεδίδε ἐδαί, γνῶδε Ὀδὶπρ ηρ]16ἃ αἶαν 1Π|6 ραγίίοἷα, δ8 ἱἱ 

οἴθῃ ἰΒ ; 866 [(ῈΣ. --- Τμγη δαοΐξ ὁπ ᾿ἀὐπιδοῖξ, 1. 6. ϑοὶρίο ποῖ οὨ]γ τοἀυοοὰ 
116 δυση δηά γοργόϑομι] Κίηρ ἴο β]θηςθ, Ὀυὶ δα Ὀγουρῖ ἰπλ ἱπίο αἷ8- 

δτδοθ δηά οοηίθηρί. Αρρίδῃ (46 Εθῦ. ὅγγζ. 6. 87) 8808, {μδὶ σγθη ψῈῸ 
νοηΐ [0 ΒΥ οὗ μἴτπι: ἡν βασιλεὺς ᾿Αντίοχος ὁ μέγας, ἱ. 6. Απιοοδυβ {Πα 
Οατοδὶ σα ἃ Κίηρ. Ρ, ἴῃ (88 1α8ὲ ο886, 18 7)αἰέυιιδ ἑποοημηοάν. 

(19) .Απὰ ἢ 8}14}1 ἕατῃ ἢἷ8 1866 Ἰονγαγὰ (ἢ βίγοῃρ ΒοΙ 48 οὗἉ δΐ8 φοπηίσυ, δὰ ἢ 5881} 
διαταῦ]ο, δηὰ (Α]], δη ἃ 8}8}} πὸ τῆογο Ὀ6 ουηά. 

ΑΠδΡ ἃ ρ]θᾶρα ἴο ῬΑΥ δυο ἢ δἢ δποστηοῦβ δ} ἰο {Π6 Ἐογηδπβ, Απίϊο- 

σδυ8 Ἰου πα ΠΟ ΨΑΥ ἰο ργου ᾶθ τὸν ἷΐ Ἔχοθρὶ ὉΥ τ ΠΠ ΑΓῪ Θχδοί!οηβ οἵ (πὉ- 
πἰθ δῃὰ ῥγθδβθηίβ ἴτοτω ἢΐ8 βυδ]εςίβ.Ί. δ τστουοᾶὰ ονθη (Π6 ἰοτωρίο8, ἰῃ 
ὉΓάοΓΥ ἴο ΙΓ 88 {π6 δἰ ρυϊαϊ ἃ βδυπ). Ηδ τηϑβ 8ῃ δ χουγβί ου ἴῸγ (818 ρυ- 
ῬοΒ6 ἱπίο (86 Εὐδβί, δῃά ὑπάθσίοοκ, ὈῪ (με δἱὰ οἵ Ὦ18 80] ἀἴοσβ, ἴο ρἰυπάοΓ 
Ὁγ πρὶν {Π|0 ἴθ Ρ]6 δἱ ΕἸ γπηαὶθ ἰη Ῥοσβίὶα. Βυΐ {Π6 ἸΠΒΔὈ Δ Π18 ΓΟ56 ἐπ 

ηιαδ86, δι ἀοδίγογοά ὈΟΙῚ Ὠΐτα δηὰ 1118. βο] 16 3. --- "ΣΣῸΣ ΤΟΙΕΓΒ (0 [86 
ψαιτβοηθα ρΐδοθβ οαβί οὔ 86 Τδυγυβ, 19} Απίοσμυ8 οτ θα ΡΠ 
ἴον ἀοίδβησα δηᾶ ῬΑΡΠΪΥ ἴον [Π6 886 οὗ δίνη ΡΟΥΘ δῃη ἃ ΘΠΟΓΡῪ [0 (86 
τη ΠΑ ΥῪ Θχδοίίοη οἵ ἰσθυῖθ. 158 βυδάδῃ δηὰ ν]οϊθηὶ ἀθϑίἢ ἷἰβ ργϑαϊοϊοὰ ὉΥ͂ 

{86 Ἰαδὺ οἶδιι88: 2176 ἐλαῖϊ εἰιιδίς απὰ γαϊὶ, απὰ ἐλαῖϊΐ πο πιοτὰ δὲ γοιπά. 

(20) Απὰά ἴποτα 8}18]}} εἰδπὰ ρ, ἴῃ δα ῥίαςθ, οὔθ γγῆο Ὑ711}} τη Κο δὴ δχδοῖοσ οἵ ἰγ δα! 

ἴο Ρ8585 [τοῦ ἢ 1860 σΊοΟΥΥ οὗ Κἰηχάοτῃ ; δηὰ δου Βοπιθ {ἰπι6, ἢ6 88}4}} θα ἀοδιγογοὰ; 
θυΐ ποῖ ὈΥ͂ ΔΏΣΟΓ, ΠΟΥ γαῖ ΟΥ̓ ΜΥΔΓ. 

δοίδυσυβ ῬΔΒΙ]ορβϑίοτν, [86 6] ἀδβὶ βοὴ οὗ Απϑοομυδβ, δυσοοοάρά ἢ. ΤῊ 
ἰτϊδαῖς δι ρυϊαιοα ὈΥ ιἷ8 ἔΔΙΠῈΓ 88 1000 ἰδ θηΐβ Θϑο ἢ ὙΘΆΓ, ἴοσ ὑπ εὶνθ 
γεδγθ. [Ι͂}ἢ ογάδγ ἴο ΡΑῪ (58, {Π6 τηοβ σὶρ ἃ βγβίθσῃ οὗ Ἔχϑοῖῃηῦ᾽ ΓΤΏΟΠΘΥ ὃδ- 
ΘΆΠῚ6 ΠΘΟΘΒΘΑΓΥ. Ηθηςθ (Π6 Θχδοίογ [Πδὲ ρ85868 (Ὠχοῦ σα ἐΐό σίονῳ ο ἰἦδδ 
ἐϊησάοηι, ὶ. 6. ῬΡαϊοβιΐῃθ ; Ὁ ΠΕΓΘ 18 [Π6 β8π16 1468, 88 ἴῃ ΝΠ γι οὗ ν. 16. 

Βονίβο αν τππακοϑ ΠΤ ἴ0 πηθϑὴ (06 Βϑῖη6 88 ἴ:6 Οσϑοῖ τιμή, ἐγίδιδδ, 
λοπογατῃ σὺ. αὶ 88 ὑμοῦὰ 18 πο οἴμοσ δχδιῃρὶθ οὗ 118 πδίυσε ἱπ [80 
ΘΟΓΙΡίυΓΘΒ, δηα 88 ΒΠΟΙΠ ΟΣ ΟΧρ  δηδίίοη 18 ΘΆΒῪ δηά οὐνίουβ, ἰΠ τ ἷβ ΠῸ 
πθ6α οὗ βυ0}} 8ῃ ἱπιογργοίδίίοῃ. Ῥα]βθϑίίηβ νγα8 τεβαγάἀϑὰ δῃᾷ βροόκϑῃ οὗ ὉΥ 
{86 ΗΘΌΓΘΙΝΒ 48 [86 τηοϑί ρ]ογίουβ οὐἁἨ 811] σουπίγι6β. ---- ὈΎΊΤΙΣ ὉΎΘΝΣ,, αὐ 
δτ' δοηι6 ἰξηι6, ἴῸΤ Ὦ, ὈδίογΘ ψΟΓαΒ οὗ εἶπηο, ΟΟΘΟΆΒΙΟΏΔΙΪΥ, Πα] οδίθ8 (ἢ 6 οἷοδ 

οὗ (μαί (ἴπη6, 1.6Χ. 2. Α. 8. --α ὈΊΒΝΣ δ5), διμξ ποὲ ἐπὶ ἀῆφοτ, ἴον [86 ἀυδὶ 
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ἔοστῃ 18 υδοα ἴῃ (ἢ 8 ἐγορίσαϊ Βθη86, θδοδυβθ (86 ποβί 8 διὸ αϑδοιεὰ ὉῪ 
δῆροσ. δὲ (86 δρϑδίϑγ τηδϑῃδ, 18 (αἱ βϑ]θασαβ του] ποῖ Ρ6 ουἱ ον 
ἴῃ 84 σιμαγγοὶ, Ἡ ὮΘτα ἴΠ6 ῥϑβϑίοῃβ γθγα μοαίθά ; δηὰ ποί ἐπ σαν, ὶ. 6. ποῖ 

ἴῃ Ὀδ0116. Ηθ βθθπ)8 (0 ἴανθ Ὀ6θῃ ροϊδοηθὰ ὉΥ ὁη6 οἵ δἰβ οουσίϊοτβ, Ηθ- 
᾿οάοτγυβ, πβο δηἀθανογθὰ ἴοὸ υϑὺγρ κἷβ ρἾἷδοϑ, υὶϊὶ ψὰ8 βρϑϑ!γ ο)εοιοα 
ἔτοια ἴϊ. 

(21) Απᾶ {δῦ 8}41] βἰδῃα πρ ἱπ ὶβ ρἴδοα ἃ ἀδθβρίἽβδοϊὶς ρούβοῦ, οὐ Ὑθοτὴ (ΠΟΥ͂ ΒαΥΘ 
ποῖ ρμαϊ [πὸ ϑρ[επᾶον οὗ ἀοπιϊπΐομ, δηὰ μο 88}8}} οοπλθ αὐ οίγ, απὰ ἰαΥ μοϊΪὰ ρου ἴδ 6 
κιηράοπι Ὀγ 86:16 ΥΥ. 

ΤῊ ΠΏΣ 8 Απήοοδυβ ΕρΙρμδποβ, (6 Ὀτοίμον οὗὨ ῬΒΣορδίογ, δῃα 808 
οὗ Απεοοδλυβ [Π6 ατοδῖ, οηο οὔ ἰπ86 σηοβὲ δχίγδογ ΠΥ ἊΠδγδοίοτβ 6 Χ- 
εἰδιτεἀ οη (Π6 ραρ68 οὗἉ μἰβίοσγ. Ἧς ψὰ8 οι αναγίοεΐουβ δπᾶ ρὑγοάὶραὶ, 
Θχοθβϑῖψα ἴῃ ᾿ΐδ ἱηἀυ]σοηοθβ δπἃ ρτοπθο ἴο νἱοΐϊθπὲ ραββίοῃβ, ἃ οοτηρουπά οἶἶ 

86 νογθδί [0] μὰ Ὑγθαηθδβ ἴῃ Βοπηθ γεδβροοίβ, δηά οἵ στοαὶ ουπηϊηᾷ 
Δ ἀοχίθυ Υ ἴῃ Βοπιθ Οἴι6 8, Βρθοίδ! ]υ ἴῃ τοραγὰ ἴο βαίίεσγ. Αἱ οὔθ Ρ6- 
τἱοᾶ οὗ μἰ8 τοῖψῃ, ἱμ6γθ νγῶβ 8 ργοβρϑοί οὗ δῖ8 Ὀδοοιΐηρ αυΐϊθ ρον γι]. 

Βυϊὶ ΓΕΥΘΓΒ6Β οΆπ|6 ὕροη ᾿ίηι, αηαὰ μα ἀϊοα αὐ ἰαδί πθαυὶγ 88 ἷ8 ἔδί μοῦ μδᾶ 
ἄοηο Ὀεοίοτο πη, δηὰ οὐ ἴπ6 ᾿ἴκ6 οσοδβϑίοῃ. [[ηάἀθθά ἢΠΪ8 οχίγαναζΆποοβ 
δηὰ [0]1168 ἀπὰ σγυθΥ ΘΓ 80 στοϑὶ, ἰμαὶ Ηἷβ Θοῃ δ ρογα τ 68 σανο ἢἷπὰ 
ἴ86 πἰοκπαπιο οὗ ἐπιμανής (τηδαἀπη8η), ἰπβίοδα οὗἩ (86 εἰ16 νι ἰοἢ ἢ6 88- 

βυτηρά, γνἱΖ, ἐπιφανής (]]υϑίτίου8). ΤῊ8 ψ1}} ὀχ ρ]αῖη [π6 ρτουπά οὗὨ [80 
σδδγδοίογίβϑιίο ἴῃ {(Π6 ἰοχῖ, ΓῚ39, αδερίοαδίο. --- ὮτΟ., 8. οἷυτ, ἱΠΊΡΘΙΒ. "πὶ 

ΡΆ58. νοΐοθ, 80 ἰμαὺ 6 ΣΩΔῪ ἰγαηβὶδίθ ἴμ08 : ἐδό δρίεη ον οὐ ἀϊσπῖίῳ 97 ἀο- 

πῆπΐοη τοαϑ ποί ρει ἱροη ἀΐηι, νἰΖ. 88 τοὶ νοϊυπία γ ]ν ρίνϑη ἰοὸ δὶπὶ ὉΥ͂ 

ἴδς ϑ'γγίαπβ. ὙὍὴδ ΓΕΡᾺΪ αἰ ἀσδοθη δα ταρυ]αῦγ, οα {με ἀθδίὶ οὗ 86- 
ἰουου8 ῬΒ]ορδίοσ, ἴο Β18 ϑοὴ .7Ζοπιείγία ϑοίεν δαὶ Απίοοδαδ, (ΒΘ ἢ οα 
δῖ8 τοίυση ΠῸπι Εοπγα, (Ὑ ΒΟσΘ δα Πδά θ6θὴ 88 ἃ Ββοβίδρο ψίνϑη Ὁγ Απίὶο- 

οἤυθ Μαρτιυβ, ο ΒοοῦΓα ἴδ 6 ἢ] 8] πηοηὶ οὗ [6 ἰγοδῖυ 6 δά τωδᾶβ σι] [86 
Βοπιδῃ5), Βοὶσθὰ ὑγροῦ {86 Κίράοσῃ ἴῃ 5ρ116 οὗἩ Ποπιοίσῖυβ ; ὙΠῸ δα θΘΘΏ 
956ηἴ ἰο Βοπηα ἴῃ (ἢ6 τοοιῃ οὗ Απιίοουϑ8β. Ηδ ψὰ8 δἱ Αἰβθβ οὔ ἢ 18 σϑ- 
[τ ἔτοιι Βοιηθ, δ θη ἴἢ6 πον σοδομοὰ ἐΐπ οὗ {86 ἀθδίἢ οὗ ϑεϊευουβδ 

ῬΙΙοραίοσ. Οἡ ἢΐβ ΨΑΥ ἰἤθηςα ἴο Απίΐοοῖ, 6 νἱβϑιιθα ΕΘ 68 δηὰ Αἱ- 
(δἰυβ, Κίηρβ οὐ Ῥογραπιυβ, δηὰ ὈΥ δἷϑ οαπηΐηρσ δά θΒαίίοΥ ἰοἀ ἐΐοπι ἴῸ 
ΘΘρουθθ ἷα οαῦϑθ6. Ογνογαπαα Ὁγ ποθ [Π6 ΘΥτΔῃ8 γΥἹ6] δα ΡΘΒΟΘΘΌΪΥ ἴῸ 
1.0 οἰαὶπιθ οὗἨ Απέοσμυδ, ΑἸ ΒουρὮ [ΒΘΥ αἸά ποὶ γο]υπίΑΓΥ ΡΪδοθ μ1πὶ οἱ 
186 (ἤτοῦθ. Τὸ (μΐ8 Ἰαϑὲ οἰγοιτιβίδηοθ Δ 551) δ]υ68. [ἢ 16 ΠΠΘΠΠΟΣ 
ΓΟ 833, 6 δλαϊ οοπῆδ ρϑασεαδίῳ, ΑἸ] 468 ἴο ιἷ8 οοαιϊηρ πίϊμουΐ [86 
τατη 0}: δηα αἰδστη οὗ γαῦ. 1,ϑηροτκα, δῃὰ ονθη θϑθῃΐῃ8, ἰγδηβίδί δ ΓλοΘΩ 
ΌΥ ἱπορίπαίο ὶ. 6. ἐμαἀσπῖῳ, ἐπεχρεοίοαϊν ;Σ Ὀυὺ (818 ΘαΘ 18 γαῖ δῃ ἱπὶ- 
ῬτοῦδΌ]ο ππθδηΐϊηρ' 6 γο. 10 τῶϑ ἀου Ὀ01688 Κπουσῃ ρα δ] οἶγ, [μαἱ Τλοπλοίσταδ, 
[86 ἰαττίῃ! μοὲν οὗ ἰδο τὰ ἔσῃ ἴο ἔδοπιθ, 88 ἃ Βοβίδρο ἴῃ [Π6 ΓΟΟΙῚ 



342 σβαρ. ΧΙ. 99. 

οἔὗ Απιίοοδυδ, δηὰ ὑπαὶ [Π6 αι νγαβ οἡ 18 γοίασῃ. ὥϊπεχροοίεαϊῳυ, ἰμ6π, 
οουϊὰ μΑΓΑΪΥ ΔΡΡΙΥ ἴο 8 τοίυστῃ. ΤΠδί ἴΠ6 ΓΘ 88 2Ὸ οἷν γᾶ δηὰ πὸ 
οοηίθϑίβ ὑγοσίῃ τοοογαϊηρ, οἡ {86 οσοδϑίομ οὗ ἢι18 δο}θββίοῃ ἴο {86 1ΒΧΌΠΘ, 

866Π|8 ἴ0 6 τηδίϊοσ οὗ δεῖ. ΤΠαὺ ραγὶ οὗ {Π6 ΘΥΓΙΔΠΒ, 80 ΓΟ ορροϑϑᾶ 

ἴο {πὸ ἀϑυτροῦ Η 6]! οἄοτγιβ, νου] οὗ οουγδθ ἔδνου (1:6 ο]αἴτηβ οὗ Απίοσομυβ. 
ΤΊΉΘΥ δηά {μ6 ἔοσοββ οὗ Ευτηθπθθ ἀπά Αἰ4108, ΤΕΔαῪ ἴοσ δοϊίοῃ, νου] 

ὨΔΙΆΓΑΙΙΥ ονοσανα (6 ἰδοϊϊοη οὗἨ [Π6 ὈΒΌΓΣΡΟΣ ; πᾶ (085 Απιϊοοδυβ 
βθϑίβα δἰ μη561 οὐ (Π6 ἴγοῦθ ψ]Ββουΐ ΔΩΥ νασ, 1. 6. ΤΡ 2. --ς ἔαν λοϊά 
μροπ ἰδὲ ἀϊπσάοηι ὃν Παίίονο8, ἴῃ ὨλΟΙι, 88 16 που ἃ Ἀρροθδγ ἔγομαι ἢ δίοσγ, 
δΔη ἔγοιῃ νδσίουϑ ἀθοϊαγαίοη8 οὗὨ [818 ὕοοῖ,, ἢ6 Ἔχοθοάθρα σηοϑί πθρῆ. Η!8 

δηίϊδοοηϊδίδ, ἀηα 4}} (πΠ6 ἀἰξδγοηὶ ρδγιΖαπθ ἴος Ἠο]οάογυδβ, Ὠοιρθίσυβ, 

δηὰ Ριοίθγ οὗ Επγρῖ, 6ΓΘ, 88 ἰὺ οι] 866 πὶ, ΘΟ οἰ] αἰδὰ δηὰ ΟΠ ΟΥ̓́ΣΣ 

ΌὈΥ ϑιυ6ἢ τγ68Π8. 

(23) Απᾷ ονεγν οϊπιΐηρ ἴογοοϑ 888}} ὃ6 ον Βα πιοὰ Ὀαίοτο εἶπ, ἀπ Ὀ6 ὈγΟΐκοη πὶ 
Ρίθοοϑβ, θσνθὴ 8 σονθηδηίϊβα ρυγΐῃοθ. 

ὙΥΒΘα Απῃοοδαβ βοδίθα μη 56]Ε οἡ (μ6 ἰἤγοῦς οὗ ϑγτγία, Εϊοϊεγ ῬΒϊ- 
᾿ Ἰοτηδῖον, ἃ ταΐπου, ὑγχ88 οἡ {86 (ῃτοη οἵ Εργρί. ΤῊΒ Ἰδίίϑ τγὰβ [16 βοὴ οὗ 

ΟἸεοραίτγα, ἀδυρδίοσ οἵ Απιϊοοδαβ [μ6 τοδί, δηά βἰβίοσ οὗ Απιίοοδυβ Ἐρὶ- 
Ρθδηθβ. δ ρυδγαϊδηβ οἵ [ῃ6 γουηρ ῬΑΙοτηδίονς ἀδιηδηαοά οὐἵἩ Απτο- 

σἤυ8 Ερίρβδῃβϑ, (αὶ ἢ6 βῃου]ὰ ρίνα ὑρ Οὐδ βυσῖα δῃὰ Ῥβ]θδίϊηθ ἴο 

Ἐργρί, ᾿ἱπαϑυλυοι 88 Δ ο 8 ἴΠ6 τοδὶ μδα ἀρτοαα, {μα {Π 686 δου] θ6 
8. Ῥᾶγί οὔ 86 ἀοντΥ ἴμπᾶὶ που]ὰ Ὀ6 σίνθη ὈΥ Ὠιΐτῃ 10 818 ἀδυρμίοτ ΟἸ]θορα- 

τσ, ὙΠῸ Ψ88 τηδυτὶ θὰ ἰοὸ ῬιοίΘΥ ΕΡΙρἤδπθδ. Απίοοδυ8 ΕΡΊ ΡΒ 65 ΓΘ- 

[αβ86ἀ ἰο τηᾶκα (86 γεαυϊγεὰ οοποδϑβίοη, δηὰ δνθῇ ἀδηΐϊθα {Παὶ ποτ 88 

ΔΩΥ͂ ΡΓΟΠῚἾ86 ΟΥ̓ ΟὈ]Ιραιοη ἴο τα κθ ̓ς. ὙΤὴθ Βοτωδῃβ ἱπίοσίεγοα δείθθα 

[86 ραγι θδ, ἴον [Π6 Ῥάγροβα οὔ σοῃο!δίίοη, Ὀυΐ ἴῃ ναῖῃ. ὍΤῊδ τηδίίοῦ Θ8Π16 
δὶ αϑί ἰο δοίϊνα οοηίθί. [1}η Β. ΟἹ 171, Αὐδοσδυδ τηϑί ἴΠ6 ΤΌγΟΘΒ οὗ (16 

Ἐσγρίίδη Κίηρ, Βοίνγβοη Ῥεϊυβίατα δπὰ ([μ6 Οδϑίδῃ τιουηίαίη, ἀπὰ σουϊοὰ 
ἴθι. [ἡ Β. Ὁ. 170, (ὲ οοηϊοδβὺ 88 ἃραΐῃ τοηθνοά, θαὲ πὶ [86 ΚΘ 
τ β} 18. Ἡδησδ [ἢ6 ἀδοΑγαίοη οὗ (μ6 ἰοχὶ : Ονογιολοίμιϊπς ΚΌγ 65 δδαϊί δὲ 
ονογισλεῖϊπιοα δε ίοτε ̓ ΐηι. --- τέτι, 11ἴ, οὐ ουογιολοϊηνίηφ, ΘἸΑΡΙΟΥ θα ἴο αυδ] ΠΕ 

τ86 ργβοραϊηρ ποιη, ὃ 104. 1; [Π6 δτί[6]6 βίδῃαβ, 88 οἴξδη, Ὀθίογο ἰμ6 ποῦ 
88 αὐείγαοὶ, 8107. Νοίθ 1. 6. --- γ3 00), Π|, ὁλαϊῥ δο δἠΐυοτοά, Ὀδὶηρ' ἃ ποσὰ 
εἰαὶ 18 Βοπχοίἑ 68 δι ρὶ ογθα ἰο ἀοβίμπαϊα ἰοί8] οὐ υἱΐον ἀδβίγασίίου, δοὰ 

Βοπιοίίπηθβ δἂῃ Θηϊγο ἐγαβίγαιίοη ΟΥὁἨ ΟΥΘΣ ΒΟΥ οὗὨ ῬΌΓΡΟΒΕΒ ΟΥ ἀαδβίρτιβ. 

ΤῊ ἱπιΒΡ ΤΥ ἰβ θοττονοϑα ἔοι {π6 ἀδβῃϊηρ 'ῃ Ρίθ6 68 οὗ δὴ θδγίβεῃ γδ8- 

86] οὐ ροίίοτγ.----- (πᾶ ουδη α οὐσεπαπίοα Ῥγίποο [888}} 6 ὈτόΚοη ἴῃ ρ6 6657; 
ἴον “3 8 ἀπαυ  β !οΠ ΡΥ ἰπρ]164 ἴῃ {118 6886. --- ΤΣ Ἴλ9, ποῖ (86 

δἰ σΠ-ργιθϑί, Οηΐαβ, (88 ῥγίποθ οὗ (π6 ον 8} οονθηδηΐ, ἃ8 Ἐόβθηση. τηϑίη- 

ταΐη8, ἴοτ {μ6π Ξ νου] ὰ οὗἁὨ ὀουτδθ 6 δ! ΡΙογθά. ΤῚΣ 18 ἀδβίρῃθα (ὉΣ 

8. τῆοΓο δα]θοίγο οὗἩ αὐ! γ. οὐ οομαϊίίοι ὮΘΓ6, 8ηα 80 (86 Διί1010 ἰ8 οζωϊ" 



ΟΒΑ». ΧΙ. 28, 24. 843 

ἰθ(, 88 ἱξ ΠΊΟΓΘ βἜΠΟΓΑΙΪΥ 8 ἱπ δι ἢ} οαδο8. ὙῈ6 ἀδδβίρῃ οἵ [8 Βρθδαᾶκον 18, 
ἴο γϑηάδγ (Π6 ἀοβοσγιρίίοη οὗ ουθῦν Βαϊ παΐηρ θα 16 τοῦτο ἱπίθμβῖνα ὈΥ δά ᾶ- 
ἰηρ [86 οἰγουπγδίδηοο, (Πδὲ 16 τνδὰδ ὙΠ ἃ. ῥσΐποθ ΜΠῸ δά ἃ σονεηδηίΐ ΟΣ 
ἸΣϑδυ οὗ διὶϊγ τ ἢ [86 οοπαμοχίηρ Κίηρ, ---- ἘΔῚ ἱηρ 168 δοοθεϑίοῃ, δ- 
γδηοο, ἴῃ ἀοϑβογρίίοη. ΕὟν [86 {|Κὸ πηοάθ8 οὗ ὀχργδϑδδβίοῃ, β66 (ἀϑῃ. 14: 18. 
ἌΝ 6}. 6: 18. Οραά. ν. 7. 1 Βοβϑημ. Ὀ6 ἴῃ ἴπ6 σὶρ, (Π6 ΟΥΟΣ οὗἁἨἁ {ἰπ|6 
που]ὰ θ6 ἰηνογίοα, δπὰ ἃ ὕστερον πρότερον τηυϑὲ ΘΟΠΒΘαΌΘΏΠΥ ὃ6 δἀπλ- 
ἰθα ἰῃ [86 σουγδα οὗ {86 παγγϑίίου ; ν οἢ 18 ἱπῃργοῦ 0 ]6. 

(23) Απὰ ἔτοπι ἴΠ6 {ἰπι6 οὗἨ σοῃηῃροιίίηρ μἰπιβ ο΄ ν τ Ἠιἰπὶ [οΥ οὗ )οἰπῖπρ Εἰπηβοῖ ἰὸ 
δἴπι}, π6 Ὑ7}} ργδοιίβο ἀδοεὶϊ, δηὰ ἢ Μ0}}} ὸ7 ἅΡ, δῃὰ ργονδὶ! τΐ ἃ 5Π18}} σοΙΠ ΡΔΏΥ. 

ὕει! εν 0 ἄγορβ [86 1 δηὰ ἰβ υπὶϊοὰ τὴ (Π6 10] οὶ ποτά, τ θα 
ἴδ Ἰαϊ6γ [88 πὸ δγίΐοϊα ; δυΐ ὁσοαβίοη δ! ἷ{ 18 τείαἰ μθᾶ ἴῃ βοπια οἰ μα σ ο8868, 
θ. 5. ἴῃ Ῥβ. 18: 4,49. 2 ὅδ. 22:14, 90ε} 1:12, δῃά 8ο Ἀθγα. -- ΡΣ ΠΏΣ, 

δῇ Ιηῇ ποπιϊπαδοοηξ οὗ Ἠ.Ὲρ.,) οοηϑίγυςίοα Δἴον (μ6 ΤΆ ΠΠ6Γ οὗ Αγϑιηδοδῃ 
Γηβηϊνθϑ, ἰ. 6. ἢ 3 -- δαἀοα ἰο [06 στουπά ἔοσ. δος (Π6 ὈΔι16 

Ὠ6ΔΓ Ρεϊυδίαπι, ΑἸ ΠΟΟ 8. τηδά6 ἃ Ιεασιια π}} ῬΙΟΪΘτηγ, ὑπάον ργοίεῃοθ 
οὗ ξυαγδηίγίηρ ἴο ᾿ἰπι ὨΪ8 ΚΙηρὶν τὶρ (8 δηὰ οἰδίπιθ ; 818 γθα] οὐὐδθοὶ μονγ- 

ΘΥΟΙ γγ88, ἰο χα ρμοβϑαεβδβίοῃ οὗ 81} Ἐργρί. Τὸ ἀο (8 ρθδοθβϑδῦϊγ, δα ἴοοκ 
πὶ Εἶτα ΟὨΪΥ 8. 5[28}] ΔΙΏΣΥ, ΓΙΣΆΓΥ βυδροοίηρ ἐμαὶ Ὀυΐ 1116 τοϑιϑίϑποθ 
που]ὰ δ6 πηδάθ ἰο 8 ἴΌΓΟΘ ᾿πβὶ χη βοδηΐ ν᾿ 11} τοραγσὰ ἰο βίσεηρίι. Ηδ ἰοοκ 
Ροβϑοβϑίοῃ οὗ ΜορἘ]8, (Π|6 οἷα οδρΙ(δὶ ; [ᾷεῆσα 6 ψϑηΐ ἩΠῚῈ 186 ἢδαὶ ἰο 

Ναυογαδῖῖβ, (αὶ οπς οὗ (μ6 ταου 8 οἵ {μ6 ΝῚ]6), δπὰ δῇ θγνασγά δποδιιρεα, ἴῃ 

Βοδῖ]9 δἰ ά6, θοίοσο ΑἸοχδηάσιαβ. Ηδθσο, 88 ΜῈ 5118}} 866, 818 ὑσορσϑβδ 

Μ6.3 ΔΥΤΕΒίβα, --- ΓΙῸΣ 18 οἰζθῃ ϑιιρὶογϑά ἰο ἀδβίβηδίθ 8 τηΆΓΟὶ [0 ἃ ΘΟ ΠΏ ΣΥ 
Μὰ ΒοΒΙΪα ἀρβίσΏ8. ---- Ὑἷλ, οὶ ΤΔΘΓΘΙΥ παίτοπ, Ὀυΐ ΒΥ ὈΟοὰγ οὗ ΡΘΟΡΙδ, 
88 εοἰάϊογξ, δογυαπέδ, εἴα. 

(34) αυΐοιν 80.411} ἢ σοῖο προ {86 τἱοἰαϑὲ ῥγουηοθ8, δπᾶ ἢα 5}|8}} ἀο δὶ ποὶ- 
ἴπον ιἰ8 ΙΒ ΟΥΒ, ποὺ μἰ8 ἴδιο θ᾽ (Δ ἢ 6γ8 ἀἰὰ, Ρ᾽αηάοῦ δηᾶ βροὶ!, δηὰ ποθ! ἢ 5}}4}} ὨΦ 
ἀϊδιγθαϊο ἴο ἴδ πι, δρᾶ ἀραὶπδὶ ἰογι θα Ρ]Δ6 68 Μ1}}} ῃ6 ἴογτῃ ἀδυΐοοβ, ον ἐ ἢ ππῖο ἃ [1πὶ- 

Ἰοὰ τη6. 

ΓΟ, 18 ἰγδηβίοστθα ἰο [86 ργβοθάϊῃρ γ γΒ6 ΕΥ̓͂ 1,69.» διά Ἐοβθητ. 
ἐβηβίδίοϑ ἰὶ α δ ́τοηαϊν ἰαπά,. ΤΏΉΏΘΓΘ 18 ἢο παρὰ οὗ οἴ μοῦ ὀχρεάϊβηι,. ΤῈΘ 
ποὰ πιθϑῃ8 α δίαέε 077 ἐγαπγιῖ ψ. σοϊηοα νὰ δὶ ΤΟ] οντβ, ἐξ ΒΘ σὴ 8 
ἴο βῆον, (αὶ Απιοσοῖυ8 οοπίγῖνθα (0 οοη6 ροὴ (6 τσοὶ ὑγου Πς68, 
Ὀείοτα τποὶγ ἔδαγβ μαὰ ἀἰβίαυσεα [Π6ῃ}, ΟΥ οδυδοὰ ΔὴῪ Θχοὶ οπηθηὶ ἈΠΊΟΩς 
ἔδοπι. Ῥδγμαρϑ {86 468 18 ΒΙΤὩ}0}]Ὺ : ισὲδ Ῥεασφαδίε ργείδηιδίομδ. Τῦντο, 
θεϊηρ οὗὨ [06 δἰησυϊαν, πλυϑί Ὀ6 υηἀογϑίοοα ρΈΠΟΣΙΟΔΙ]Υ, -- εαςἣ ργουΐποο. 
--- δο ιοδαὶ πείέλον ἐδ γζαίλετγε, οἰς., ἔασθ ἄοπα, ἱ. ὁ. ἰΆκ6 ροββϑδϑίοῃ οὗ ἃ 
ΜΓ ΠΟΪ6 ΘΟΥΠΙΓΥ τὴ ἃ ἔδυ 80] ἴθ γβ δῃὰ ὈΥ σΓΑΡῪ ΡΟΪΙΟΥ. --- Ὡγίδ,, ἐ0 ἐλεπι, 
ἰο ψβοιῦ Τὸ [δ το ὈΓΟΥΠΟΘΒ, Β8γ8 ωϑηρεῦκο; ΜΈΙΟΒ ἰδ αἱ ἰϑβϑδί 
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ἈΙΡΏΪΥ ΠΩρΡΓΟΌΘΌΪθ. [0 88 υοὶ ἰδ οὐὈ͵θοῖ ἰο τπαῖκὸ [86 τὶ οἷ τη το τίσι. 
ΟἸΒΟΣΒ ἰδίκθ. ὉΠ 88 (δ Ζ7λαέ. ροδδ6ε.,) ἱπα!σδίηρ 0 τότ [86 ΈΔΗΒ, οἱς., 

Ὀοϊοηρθὰ ; ἴῃ νοι. σαθ6 ἰξ Βμου!ὰ οἰἔμοσ ΒδΥΘ τ Ὀοίοτο ἰΐ, ΟΥ οἷ8θ 
βίδη Ὀοίοτο ἴῃ9 πουη8. ᾿ Μαδυγοῦ: “ Αα τι  ο8 Απεοοδὶ σεϊδσσπάασ 6686, 

δοἷθ οἰαγίαβ.7 ἴῃ τοῦ Ἰρς 1 ΔΡρΟΒΓ ἴο 6. “ἷλ οὗ πὸ Ῥγθοθαϊηρ νοσθ0 
ἐβ 186 ἔττιὸ δηἰθοθάθηϊ. ---- ᾿ὔγηι ἀουΐοθε αφαΐηεὶ Γογ εα ρίασοδ; ἰὶ ττῶδ 
486 γ͵ἱολεδί ρίδοθδ, ἱπο86 ἩΒΟΓΘ ὈΪΌΠΟΓ Μ͵ῸΡ ἰο Ὀ6 Δα, ἰμαὶ Απύοοδυδ 

᾿ιδὰ ἰμυ8 ἔδγ ροὶ τιδιΐη δἰ σταθρ. ΤἈδ 5 ΓΟ ΠΡῚΥ ἰογ θα ΟΠ 68 5.}}} μοϊὰ 
ουῦ ἴογ Ῥιοϊθῃγ. Αγραϊηϑὶ (π686 ἀπθοοδυβ ΠΟῪ ἴοσιηθα ἀδβῖρηΒ. -- 
ἈΦΤῚΣ, ἀοϑίσηδίοβ 8 ἐἐηιξοα ἐἰΐπιθ; ἴοῦ (86 ΒροδΚοσ ἱπσγουρδοῦϊ Κοορα ἴα 
βῖρδι (Π6 ἄθογθϑβ οὗ ραν, θαεγοπὰ ΜΒ οἷ τηθῃ οδηποῖ μο. 

(25) Απὰ Βα 5}4]} σγοῦδβο ΠΡ 8 ἔοσγοθ δῃᾶ ἢΪ9 σοῦγαρα δρδίηδί ιῃ6 Κὶπρ οὔτδς δοῦίδ, 
ὙΠΠῚ ἃ χτοδὶ ΔΥΤΩΥ͂ ; ἃπα ἴῃς Κίῃρ οἵὗἨ ἴῃς βου! 8181} θ6 τουϑοὰ ὑΡ 0 ζςοῃίοϑὲ ὙΠ δα 
ΔΥΙΏΥ ζτοδὶ δῃἃ ὙΘΙῪ ρονογίαὶ, Ὅυϊ Πα 818}} ποῖ βίδπᾶ, ἴοσ 1Π6Ὺ 8}}4}} ἕογῃαι ἀδνΐοβδ 
δραϊησί Ὠἰπ,. 

ΤΒΘΓΘ 18 βοτηθ αἱ ΠσΌΠΥ ΠΟΙ, 85 ἴο (Π6 ΟἿΟΣ οὗ γαεϊδίϊΐίοη. 1ιθηρευκο 
ΒΊΡΡΟΒΘΒ ΥΒ. 28, 24, ἰο τηδηϊΐοῃ νυμδΐ ἰοοκ οἷδοθ ἱπ 169 Β. Ο., δπὰ ἐπιδὶ 
γ. 26 864. 18 ἃ τοβυτωρίίοη οὗ ψμδὶ 18 8814 ἴῃ ν. 22, δηα δὴ δοοουηί οὗ υμδὲ 
ἴσο ρΐδοο ἰη 171,170 Β. Ο. [πῃ 8 νᾶσ θ]οἢ 88 80 οἴδθῃ σε ποινοα, δᾶ 
᾿πίοστυρίοα ὈΥ ῥϑοΙ ΒΟΔΙΟΥΥ ἰτυοθ8 ΟΣ Ἰθαρσιθδ, δηὰ σοὶ σοπε παρ ἴοσ 
ΒΟΥ͂ΘΓΆΪ ΥΆΓΒ, αἱ ᾿δαβὶ ραγίβ οὐ γϑϑγβ, ἰῇ βο Β5ΊοΏ, 1ὑ 15 ΒΑΤΟΪΥῪ ἴο ὃ 
ΒΌΡΡοΒοα (δαὶ {Ππ6 βρϑδκϑὺ πηθϑῇ8 ΤὨἸΠυ 6 7 (0 ΒΓΓΔΏΡΘ ἰῃ ΟΥΟΓ [06 εἶγο- 
ὨΟΪΟΟΥ͂ οἵ δνυϑθηΐβ. Τὴ οἰοτί ἴο ροῖ ααἱοεί ροβδοϑϑίοη οὗ Εσγρί ὈΥ διαρί ογίηρ 

ΟὨΪΥ ἃ ὕδιο δοἰάϊοτδ, απὰ 8 ποῖ χορ’ ΔΗΥ͂ ΤΣ ἸΑΣΎ Δἰαττη, 85 ρτθ- 
δοπίρθα ἴῃ ν. 28, 18 πὸ δοῃιγδάϊοίίοη ἴὸ {πΠ6 σγεαί ἀγηῖῳ ταρηϊϊοποαᾶ ἴπ [Π6 
γΘΓΒ6 Ὀοίοτα υ8. ΤῊ ὑγ70ὸ ραβΒΆρΘΒ ΔΤ 8ῃ δοοουηῖ οὗ ψ δὶ ἰοοκ ρῥἷδοθ δὲ 
αἀἰβδγθηῦ {π|68 δηὰ ὑπάογ αἰ δγθηὶ οἰγουμηδίδηοθβ. ΑΒ (6 διἱδίογὶοβ οὗ 
ἈΑμπίοοδυϑ ΓΘ σοηΐεββοαϊυ ἱπηροτίδοϊ, ἰηδίοδα οὐ δὴ οβοτγὶ ἰο οὐίαὶῃ ἴτοαι 
βοτὰ ἰ6 Θχδοῖ ογάθγ οἵ δνθηίβ, (τ δίοἢ 18 νη), 1 ργοίδσ ΤὉ]ονίηρ [86 
βίαι πχθηΐ οὗ (πὸ ἰοχί; δηά 1 τοραγὰ ν. 22 858 ἃ Κἱπὰ οἵ βυτωσηθγγ ἰηίτοᾶυο- 
ἰἰοη ἴο ψπδὺ [Ὁ]Π]}οτγβ. ΤῊΣ ῥγοοθάϊηρ νοσβα Ἰῃ Όστηβ ὑ8, (μαὶ Απεοοδυβ τὴα8 
ταθ αἰ πρ ἀθβίσῃβ δραϊηβὶ (86 ἐου θὰ ρμίαοεβ οὗἩ Ἐρυρί, ἱ. 6. ἰο ζζδκα 8 
ΧΩ ΠΙΆΓΥ βϑίζυσθ οὗ 186 Ψμο]Ὲ Κἰηράοπι. ΤῊ ργθβθῃξ οδδ ϑδοννβ ἐμδὶ 86 
ἰιοὰ ἀοἰθτταϊηοα ἰο ὀχθουίθ (μ086 ἀθβί 8. ---- ἽΓΙ5, λύδ ἴόγοσ, ἱ. 6. δ τα Πα σγ 
ἴοτοθ ; οὐ 088 ἰὑ τηθϑῃ τομδίπς μρ Ὺΐδ οἱση σποτον ὃ 1 πο πα ἰο (μ6 Ἰαίίοσ, 
δοδιι8α 18 αἀγπῖν δ τηθῃι]οη θα αἱ [Π6 Θηα οὔΠ6 εἰδιβθ. 1| βαυβδ γθροι ἴοη, 
23», Γὲθ ῥδατί, ἰ. 6. Θουταρα ἴ0 Θηραρθ ἴῃ ἴΠ6 οοῃίοβί. ---- ἨΔ ἃ σγϑαὶ 
αγηῖν, ἩΠΙΟΝ οὗ ΘΟΌΓΒΘ ἰβ θη ΙΓΕΪΥῪ 8 αἰ γθηΐ οαβθ ἤοτα (ῃ 8 οὔθ δδουβ, 
ΜΠΕΓΘ [6 ΚΌΘ8 ΟὨΪΥ͂ “Ἷλ ὉΣΦῸΣ ---- ΠΉλΓ, ΗΠ ΒΡ. οὗ τὰς, ἐο θέον ἐμέο σοπίοεί, 
ΟΥ̓ ἐο γοῖιδ6 ὩΡ, Β6γθ ἴῃ [86 Ἰπτέδε, Β6η86, ὈΘΟΆ186 οὗ ΠΌΓΙΟΘ9. ὙὉΠ6 δγίϊοὶθ 
ἰῃ ἴδ6 Ἰαἰΐον πογὰ ροϊηίβ ἰο [16 ψΑΥΆΓΘ δίγοδαγ Ἰπδϊοαίοᾶ ὉΥ ἰδ γος 
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οἶδιι36. --- "6 ελαϊΐ ποὶ εἰαπά, ἱ. 6. (6 Κίηρ οὗἉ 186 ϑου!ϊι, Βο 18 (86 ἀρεηὲ 
ἴμαι ποχὶ ργϑοθάθβθ. 7ῆὅεν δλαϊ ἵονγπι ἀδυΐοες ἀσαΐπδί ἀΐπι, ποτα ἐδ 
οὗ οουτβθ πιθβὴδ 8ὴ ορροβίηρ ΡΑΓΙγ, οὐ εἶδα, (ἡ ϊοὶι 18 (86 ΔΟΓ ΡΥΟΌΔΌΪ6), 
δε ϑ'υγίδηϑ ἴῃ σοηηθοιοἢ 1} ΒΟΠη6 οὗὨ Ἦΐ8 Οὐ σΟΌΓΙ ΘΓ ἯἼΟ ὙΓΘΓΘ ΟΟΥ- 
Συρίοα ὈΥ ὈΓΡ68. ΤΠο 84 ρίυγ. νογ τιῖριῦ ἱΒογοίοσο θ6 σοπάθσοα μ88- 
δἷγ γ : 2 ευΐοος ἐλαῖϊΐ δ6 γογημδά, εἰς. ὙὨθ πεχὶ σϑῦδα βθβῖΩβ ῥ] δίῃ] ἰὸ 
οοηῆται ([ϊ8 Υἱοῦν οὗ (Π6 τηδίξοῦ. 

(236) Απὰ τποβ6 ψ}ο δαὶ οὗ ἢἰ8 οὐσῃ οποίςθ ἴοοά 5}14}1 σγιβῃῃ Εἶπα, ἀπὰ Ἦΐ18 ΔΙΤΩΥ͂ 
80)2}} γιιϑῇ ἱπηρεί που 8} ΟἹ, δη ἃ ΤΩΔΏΥ 8}|4}} [8}1] ἄονσῃ οπηδοὰ. 

ῬΓΟΌΔΟΌΪΥ ἐλοδα ισο δαί οΥ ἀΐξ ολοΐοο ἤοο« ταρϑῃϑ8 1,Θηηδοὺθβ δηὰ Ευϊαοαβ, 

186 συδιάϊδη8 δηἀ 5ἰδ[6-ταϊ ἰβίθγβ οὔ (Π6 γουηρ ῬΙΟΪΟΓΩΥ. ---- "ἘΣ Σ υὴ 18. ἴ0 

δα ἰακαη ἴῃ ἃ πιοάϊ βθὰ βεῆβθ. Ηΐ8 ἰγαδοβθγουβ συδγάίδῃβ ἀϊὰ ηοΐ ᾿ΠΘΓΑΙΙΥ͂ 
ἀοϑίγου δἷπι, Ὀαὶ {ΠῈῪ γμποαά λὲδ ριγροδες οΥ αἰδεῖηδ ΔΒ ἴο ορροβίηρ Αἢ- 
οο 8. -- ΗΠ. αἀγταν, ἱ. 6. ἰμαὶ οὗ Ῥιοϊοθιαγ, ψῆῸ 18 186 ποαγϑδὲ δρϑηΐ 

παπχρὰ. --- Ὡἰοο, γπϑὴ ὁπ ἰδὲ α βοοά, ἱ. 6. τλϑάΪγ, οὐ ἱπηροίπουβὶγ, ἰο 

ἀδηρσοῦ οσ ταϊη. ὅ83᾽ο ἰὴ “967. 8: 6, ἰπ τοβρϑοί ἰο 106 ἤοῦβ ὙΒΙΟ ΤΌΒἢ68 
παροίυουϑ!γ δηὰ ἱποοηβιἀθγδίθ Υ ἱπίο (6 Ὀδι0]6, ποΐ ἰο Υἱούοσγ 88 ἴδ 
οοηίοχὶ βῆονβ, Ὀυΐ ἰο ἀοδίσυοίίΐοη. 8.0 ἴῃ ἴπ6 ργεϑθηΐ οβϑθὸ. Τ8ῃ6 βοαῃρὶ 
οὔ 186 νϑῦβθ βῃουγβ (88 Θοῃββαῦθῃοθ οὗ {}6ῖγ ἱπιρδίυουβ συβαϊῃρ, ---- ὩΓΘΘΠῚ 
οὔ 1186}} πλϑϑηβ ποίϊηρ' τθογὸ (μδῃ τσοιπδά, θα ἰῃ οοπηθοίίοη ὙΠ} ἘΡ 9 
1: ἀοβίχηδίοϑ πιογίαϊῳ τιοομσιδά, 

(27) 45 ἴο ἴδοβ86 ἔτγο Κίηρβ, [Βοῖγ ἱπιθῃτίοη ἷ8 ἴο ἀο τη βο ϊο; δὲ οὔδ (80]6 ἀο {ΠΟΥ͂ 

αἰΐον ἔἰϑομοοά. Βαϊ ἰξ ν|}}} ποῖ βυιοοδοά, ἔογ [86 πὰ 18 5(1}} δ [Π6 δρροϊηιεὰ {ἰπ6. 

ἘΠ 25, 1 ἀπα ἐδδ ἐϊσο οΥ ἐλδηι "παῖ ἰΠ6Υ ἱνο; δου Ὑ Β1Οἢ [ΓΟ]]ονγβ [80 
ΟΧΡΙΔΠΔΙΟΥΥ͂ ΘΘΡ, Ὀεΐπρ' Ραΐ ἴῃ δρροβί(οῃ. ΒοΙἢ ἃσα ἰπ ἴμ6 Νογη. 808. 
δηἀ 50 8.6 (Β6Υ ἰγϑηβαἰθα αθουθ. ---- ϑ Ὁ, ἀεγίναίθ οὗἨ ϑ 9, ἃ Κἰπά οὗἩ [πᾶ 
ἢουη, (κα τ[Δ6 Αταηθϑὴ [η), 566 8 84. 1.14. Ὑὔ͵]σΑ τηϊρῃί ἰγβηβ]αΐθ 

ον δὲ ἀοΐπρ οΓ ευἱ. ΕἾΠΑΙ Θαπιοία Ὀδοδυδο οὗἁὨ [Π6 ῥϑυϑ6- δοοθηί. ---- Ἅὲ 
οπδ ἰαδίε ἀδϑὶσηδίθθ ἴῃ6 αἰ 88θι} Ὁ] 6 ἃ δι τυ δηᾶ ἱηΕἸτ Δ ΟοΥ οὗ {Π6 ῥδγίΐθβ, 
πο ἀἰὰ δηά Βαϊ 411 {πᾶὶ (6 Υ οου]ὰ ἰῃ Ὄγάοσ ἰο ταδὶ οδα ϑϑο ἢ ΟἰΠΟΓ, -- 

ΜῈ ἱἷἶμαε ποῖ δμσοοοά, τιϑχτλ δὴ, ἔδπλ. ᾿πηρ γΓΒΟΠ Δ] ταῖς ἔΠ6 ΓΘ 8}}81}1 ποῖ δ6 

δισοθ88, ΠΑΙΠΙΟΪΥ, ἴο ἴμ6 (ΔἸβομβοοά σ πο ἘΠΘῪ αἱΐοτ. φαπισίς ἷπ Ῥϑῦδθ. 
Τηδ γϑάβοη οὗ (δ το [Ὁ] 18. 776 οπά, νὶΖ. οὗ [π6 οοπίαβί ἴῃ ν ἰοἢ (ΠΟΥ͂ 
δ΄6 δηρασοά, 18 ποῖ ἴο Ὀ6 Ὀγοῦραῖ δον ὈΥ {ΠΕΡ βῆ 68, ἀθνὶςθδ, οὐ ἀ6- 

οοἷδ, ὈυΣ Ῥτγονίἄθησο [88 ἃ ἽΦ  [ὉΓ ἰΐ, 1. 6. Δ Βρροϊπίοἃ οὐ ἀεοίοστηϊποᾶ 
εἶπα, τυ Ὡοἢ 411 {ποὶγ στα π688 σδηηοί σἤδηρθ. ΑΒ ἃ σϑοορηζοα ἔπι ἱξ 
(868 (Π6 γέϊοϊθ. Ηδρτα, 88 (ῃσουρδουΐ, [6 παπᾶ οὗὨ 8Π ΟΥ̓ΘΙΤΌΪ Πρ ΡΟΥ͂ΤΟΣ 

18. ἀἰβιϊ οΕἸῪ Ταςσορη Ζρα, 

(28) Αῃὰά ἢ 8.:4}} γϑίαση ἰὸ εἷβ ἰαπὰ πὶ στοαὶ ἩΘΔΙ; δηὰ δὲ5 πλϊπὰ 8}4}} ὃδ6 
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δροὶϊηδὶ [πὸ ΒΟΙΥ οογθρδης, δῃά ἢ 81:81] δοοο 5} [ἷ8 ῬΌΓΣΡΟΙΒΔ]), δῃὰ δ}8}} τείωσα 

10 .ιἷ5 Ἰδηὰ. 

ΑΔ5 ἰο {86 φροῖΐε οἵ τοοαϊἦ,  πϊοῖ Απθοοδυδ οατεὶοα Ὀδοῖς ἰο ϑ'γστία, 568 
1 Μδοο. 1: 19 864.) ἔλαβε τὰ σκῦλα τῆς “Τἰγύπτον. -- δὴ ΓΟᾺΣ 5, δ, 
αφαϊπεΐ ἰλ6 οουεπαπί ὁ λοϊέπιεεδ. Ὑ7ο ταὶρθί, ρογβαρβ, εχρϑοὶ στε, )αα 
886 ὍΘ ΠΑΥΘ "31 Υγὴδ ἴῃ ν. 16. Βυὶ δτεϊ, δοδίγαοὶ ποῦ πβ ἃγα σοῃπ.8}}7 

ψϑιγίηρ ἰῃ σεϑρθοῖ ἰο (86 ἰπβουίίοῃ ΟἹ οσηἰββίου οὗ (δ δγίΐοἱο ; δμὰ δϑοοπάϊγυ, 
ὐτρτι που]ὰ παίυγα! γ ἀεδιρτδίς ἐλ λοίῳ »ίαοε, Ἡ ΜϊΟΝ 18 ποὶ (86 ἀεεῖρῃ 
οὗ ἴθ βρθδάκοι. οίέπεε ἰβ ἃ αὐδ!! ιν μαγα, Ἡ ὨΪοΝ ταδκοβ δὴ δἀ)θσῦτο ἴος 
ὨΛΔ2, κ 104.1. 77:6 λοῖῳ οουεπαπὲ ἈΘΤῸ βίδῃηβ ἴογ (Π6 Ῥθορὶ8 τὸ μᾶνὸ 
δηϊογοὰ ἱπίο ἰπαὶ οουθηδηΐ, ἱ. 6. (6 ΗΘΌγοθ. ΕῸΣ 8ῃ δοοουπὶ οὗ 186 

Βοβι116 νἱβὶϊ οἵ Απιϊοοδυδ ἰο δεγυβαίθη, 866 1 Μῆδος. 1: 20 864. 

(29) Αἰ ιδὸ δρροϊπιοὰ {πος 5}18}} ὸ ἀραίῃ ἰηνδὰο (δ Βοῦι ; Ὀπὲ ἴθ Ἰδαῖος πιο 

Δ..Δ1}1 ποῖ Ὀς 1Κ6 186 ἔοστηογ. 

ΤΗΘ Ὑ2ΤῺ ΒΟΓΟ ἰ8δ ῬΓΟΌΔΟΪ (Π6 βαῖῆθ ὙΔΟΝ ἰδ τηθηποβοὰ [ἢ ν. 37; 

Βδηο6 ἴμὸ δίς. ὙΥΏΘη (δ 6 ἐπ ἰο ὈπΩρ (88 ΘΟΠΙΓΟΥΘΓΕΥ Ὀαίτγθθη (86 
ὕπνο Κίηρε 0 δῇ Θῃα 6}}8}} οοπιθ, ἠδ εοὐδ ὑπυαάο, 66. --- ΔΝ τ ΓΟ ἀδ- 

οίοϑ γορείξἴοη ὮΟΤΟ οὗ (Π6 δοιΐοῃη ἀδβιρτιαίθἃ Ὁγ (80 νεσὺ ἰδδὶ [οἰϊονε; 
8606 ΕΣ. ---- 31 ΓΤ. ΚΡ, 1 δι ἐξ δλαῖ ποί ὅδ, αα αἱ ἰλὲ Ατεὶ το αἱ (δὲ 
ἄαει. Τη ἴμο νογείοῃ δῦονϑ, 1 βανὸ δυργονϊαίδὰ [86 πιοάβ οὗ δχρχσοβείου, 
ἦπι ΘΟ ΌΓΤΩΣΥ πὶ ΟἿΣ ἰαίοθ. Τδ6 ὑνὸ ἴδῃ). ΠΟΌἢ8, ΟΣ σϑί θοῦ δα)δοίϊνο, 
ΓΤ δηὰ ΓΌΟΝ Ἢ, δγὸ {πογοίοσγα ἰδ Αος. οἵ ὕπηθ. 76 αν πὸ ποοϑὰ, 

[Ποη, ψΣῖ ἢ Το ρογκο, ἰο δοοουηῦ ἴον [86 οπιἰββίοη οὗ ἃ Ὀδίοσ ἔμβε. ΤΏ 
τοδδηΐηρ ἰ8, [μαι Απίοσοδυβ 8.8}} ΠῸ ΤΟΓῈ 6 Βυσορββίῃ, 88 ἰῃ [ΌΓΙΠΛΟΣ 
Εἰ π|68. 

(89) Απὰ ἐἢθγθ 8.4}} οοπις διζδίποὶ μίσω {Ππ6 βὶρβ οἵ ΟὨ μΐτα, ἀπὰ ἢ6 δ8}} Ὀς ἀϊφ- 
ποαγίθηρα, δορὰ ἣἢς 584}} τοίαση, δπὰ ταρθ δρδίηδβὶ (56 ὮΟΙΥ οονοπδηῖ, δὰ δοσοπιρ 58 
[μ|8 ρΡαγροβε) ; δῃὰ δρϑίη 8}811 Ὧ6 ἴδνθ δῃ υηἀογβίδπαϊηρς τ ἰθοβθ προ ἔογεακο 
(ἂς ΠΟΙΥ οογοηβηῖ. 

ὈΝΧ, δάϊρε; Ὁ), ῥτορασὶγ Οπέδαεΐ, ἱ, 6. ἐπλαδιέαγμέε 9.7 Οἴδζιη, [86 
σδρ Δ] οὗ Ογργυβ. Ηρθποθ [86 ποτὰ δβοσμθίϊπηθβ δίδπαὰβ ἴοσ (6 ἰβἰ πὰ 
ἐιβο!ἐ, δηά βοπιοίπηθϑ (1Πἶκ6 Ὁδ51) ἴῸΣ (Π6 βοδιοοδδὶ οουῃι 168, οΥ (ἢ 6 ΝΥ δὲ 

ΕΘΏΘΓΑΙΥ. Φοβορμυβ (Απιΐᾳ. 1. 6. 1) ΒΑγ8: “ΑΙ] 186 ἰδίδηαβ, δῃμβὰ σηοδὶ 
οὗ [16 τηδυὶἼγ16 οοδδίβ, ἈΓΘ δηθὰ Χεδέμ (32) ΟΥ (86 Ηοῦτεν δ." [ἢ 

ΤΣοβρβϑοὶ ἰο (Π8 ἰαδὶ οοηίθδὶ οὗ Απίϊοομυθ πιὰ Εμγρί, (Β6 ἵνο Ὀγοίμο σα 
1ηογθ, ᾿ιοίθιαυ ῬΜΙ]οαιοίοῦ δπὰ Επογχοίθβ, Ὀοΐἢ βυδβρϑοϊϊηρ 8ηὰ ἔδαγίης 
Ἀπίοοδυδβ, ἀρτθοὰ ο ἃ ᾿οϊηϊ-ϑονογείσπίυ, δηὰ 8 υηΐϊοῃ δραϊηδὶ ΐπι, 
ἼΠΟΥ δβϑηΐ ἴοσ μοὶρ ἴο Βοπιε; δῃὰ σἤθη (Π6 οοηδβ] Αδιλ]υ5 Ῥαυΐὰθ δὰ 
βηΔΠΪΥ οοπαυοτρα Μαδοθαοηΐβ (θη υηάον ῬΡοσβοῦβ, (μ6 Εοπηδη8 ἀἰδραιομοά 

1). Μαοράοηπΐϊδῃ ἢθοϊὶ ἰο ΑἸδχδπάσίδ, τὶ ἰπἰγθΘ. ΘΙ ΒΒΘΟΣΒ ἴο Δηΐ» 
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οοδα5, ἴῃ ογον ἰο δ)οὶπ ροβθθβ. (δίυβ Ῥορί τυ, τὸ ναϑ (6 Ππεδὰ οὗ 
ἴδ6 οαλῦαβδγ, τ Ὴ ἢ [18 ΘΟ]]θαρυθδ, ταοῖ ΔὨ ΘΟ .8 ΠΟᾺΡ ΑἸοχδηάγια, δηᾶ 

ἰεογε ἰο Ηἷπι, θεΐοσθ βαϊυϊδιίου, (ἢ ἄθοσθο οὗ 86 Βοιθδῃ ϑεηδίο, 
ψ οἢ δη)οϊπϑα ἀροῦ Βΐτα ἰο ἀδδίϑὲ δπὰ τείαγῃ. Απεοοδυϑ ἰοοῖς δηὰ τεδὰ 
ἧι, αῃὰ σερ ϑά, [δαὶ 6 ψου]ὰ σοηϑοὶἘ ὙΠ Πἰδ ἔσθ 8 καὶ Β6 βου) ἀο. 
Ῥορίδιυθ ἐδ ἄγον 8 αἰγοῖθ ἀγουπὰ ἷπι ἴῃ (86 δαπᾶ, νὲτ Ηἷκ εἰαδῖ, απὰ 
ἰο] ἃ δΒῖπη ἐμαὶ 6 τουδὶ αἶνο ἃ πὶ ΔΗΘΎΟΥ, θεΐοσο μ6 Ἰεδ (δαὶ εἰγοῖα. 
Απεοςσδυδ αδιοηϊδβοὰ δηὰ ἱηϊπιϊ δια, δδϑοηϊθα [ὁ 6 Ἐοσαβῃ ἄδθοζοθ, 
δηὰ δουηπὰ ιἰπι56}Ὁ ἰο οροάϊθποο. Ῥορί!υ8, νο, ΔΙ πουρὴ ΓΆΡ] αν τ Β 

Απιοοδιυϑ Μἢ76 δ6 8 δὲ ΠΟΙΏΘ 88 ἃ Ὠοδίαρο, 84] ὈοίΌΣΕ τοδιβεά ἴο ργὶνο 
δῖπι ἷ5 ΠΑπ, ΠΟῪ σου ΘΟΟΒΙΥ βα]υἰδα δίπ), δ αἰὰ αἷβο 8 οοἸ]δαρυθ8. 

Νο πομάδσς ἰμαὶ βο σϑῆξ Ὁδοῖκ δηγαφεά, ἃ8 ΟΟΡ ἰοχὶ ἀθοίαγοθ. ΕὟὌΥ ΒΟΠΏΘ 
ἔδβϑϑου δ οὐοὰ ἰδ6 96}0178 ἃ ρϑου δι στυᾶμα; 6, {ΒΟΓΕΙΌΓΟ, ΟἹ ἷὶθ ΜΕΥ 

Βοπιθ, δοηΐ ἃ ἀδἰδοιυηδηΐ 0 οἱ Π αρο ογυβα]οπὶ ὑπὰθσ ΑΡρο]]οηΐυθ. ΤΉΘ 
ΘΧΟοΘ5868 ἩΠίοΝ (ΠΘΥ οοτηπι θα, Δ΄Θ τοϊδίοὰ ᾿η 1 Μῆδος. 1: 80 δ6α. --“- 
Ὁ ΓΙῸΣ 85 ἴῃ ν, 23. --- ῸΣ Πδ8 δὴ ἱπρ] ]οἃ οομρ!οπηθηΐ ἴῃ (Π6 τηοβηϊην 
οὗ {μ6 ῥγθοδάϊης ὈΣΥ, ἷ. 6. ἦε οαγτιοα οὐ ΟΥ ὁχεσιοίεα 16 Ῥτοπηρίίηρβ οὗ 
Ἰώβ ΔΗΒΔΟΣ, ΟΥ̓ ἴΟἾΧἪ ΤΩΔΥῪ 6 ΒΌΡΡ] 6, (48 ἴῃ 86 ὙΘγβίοῃ.), ὙυΒῖοΒ ΘΟΠ69 10 

18:6 8816 ἰπΐηρ, --- 3:01, ὈΘΌΓΟ 1351.) ΒΘΘΙῚΒ ἴ0 ΠΊΘ8ἢ ἀραΐη. Α γοίμγη ἰὸ 
ϑγγία νοῦ ΠασΘ Ὀ6 ἱπαρροβίίθυ 70 λανό ωπ μπαάεγείαπαΐς, οἴο.,), ασαΐπ, 
ἐγ ρ 165 8 ἰοττοΣ ἰΓβη 38 Ο Ο0ὴ Οὗ ἃ δ Π}}}8 πϑίυγο; δηὰ (8 18 τηοπιοηοά 
ἴῃ νυ. 28. --- ΓΙ. "319 ἀοδίρτηιδῦεθ ἀροδίαίο5 ἤγοπι υααΐδηι, 5866 νϑ. 82, 88, 

8δἰοὸ 9: 27, διὰ 1 Μίδος. 1: 11 δβαά. Α οοῃβίθσα]θ Ῥασγ ἔγοπι ἰμ6 βγεῖ, 
διὰ Ἰαδογοὰ ἴο ἱπίγοάυοο μοι βθηΐβαι. [Ι}ἢ ν. 82 (Π6Ὺ 8γθ Ἵβδ]]θὰ “φὮ 
ΤΡ ΥὙΘΓΥ δἰ ση:θοΆΠ]γΥ, ἱ. 6. ἀροδίαίοε ὕγοηι ἐλα οουεπαηί. 

(81) Αμὰ ἴοτοοῦ ἔγοπι ἷτὰ 8.}8}} διαπὰ ὑρ, ἀῃὰ {ΠῸΥ δ.)8}} Ὁχοῖδηθ ἴῃς ϑδῃοί δ, 

[δο βιγοῦρς ῥΙδος, δῃὰ {Π6Υ 88|8}} γθίωουθ ἴδ ρογρεῖυδὶ οὔεσγίης, δμὰ βοὶ Ὦρ 86 δϑοπικὶ- 
πδιίοη ἰδὲ τη ἢ ἀ65ο0]δῖο. 

95Ό., 7 πι ἀΐηι, τοΐδσβ ἰο [86 ἀδἰδομηηθηΐ τπηθπ οποθα αθονθ, ὑπᾶον Δροὶ- 
Ἰοηῖυδ. ἡ ἸΏΣ5 ἀοβιρηδίοθ [ῃ6 ἰακΚίηρ οὗἉ ἃ ροδι ἴοῃ ΓΕΘ ἰὸς δοίϊνο Ἵδοσί, 
ἀν ορροδέϊίου ἰο δἰδεέησ νοι ἰδ (μ6 διτυάθ οὐὨἨ φαΐεὶ ἀπὰ τϑιρϊββίος, 
1 Μδος. 1. αἶνοβ α (}} δοοουπὶ οὗὨ 411} ([ἢ6 βῃοοκίηρς ἀδϑάβ οὗ ἊΑπιϊοοδυβ. 
-- ὌΣΞΒΙ, [86 εἰγοπσλοία, Βμου]α θ6 οοπιραγοὰ ψεῖ ΤῸ λίσλ-ρίαοοδ, 80 
οἴδη ἀοδίρτιδιοὰ 88 [Π6 ἸΟσΔ ΠΥ οἵ ἰθαρ] 68. ΤΏΘΓΘ ἮΔ8 8 ἴοτί δᾶ ἃ ρδτγ- 
Τίϑο. δι ίδομβϑὰ ἰο {π6 ἰϑῃρ!ο-στουπάβ ; αηά (Πΐ8 ΑὨΟοΟδυ8 ἰοοῖκ ροβδοϑδίου 

οὗ ἨΗδῶοθ ἔλε εἰγοπρολοίά. Ιλ Β ἀουθῖ]688 ππθποποᾶ, θθοδυβθ οὗ [86 
ῬΘΟΌΪΙΔΡ δηηογδηοα Μοὶ [8 ΘΔ Ὀ]6ἃ [Π6 ἰγτγαηΐ ἴ0 σῖνο ἰο [86 ἰ6Π1ρ]6- 
ϑεῦνΐοο δὰ [80 ΝΟΣΒΕΙΡΡΟΙΒ. 80 1 Δῖδος. 1: 87, “ Αηὰ {Π6Υ διιθὰ ἱπη0- 
δϑηςϊ Ὀϊοοα τουηα δρϑουΐ [Π6 βδησίυγ, δηὰ (ΠΟΥ ἀφο] 6 ἃ [Π6 βαποίυθγγ. "ἢ 
-- Κρβιουδ ἐδλο ρεγρείμαὶ οἵδογίηφ ; φοιαρ. 8: 11, 18. 9: 27. 12: 11; δηὰ 
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ἴον (16 ἔδοίβ, 860 1 Μδοο. 1: 4δ 56ᾳ. ---- ὈῸΘῸ γηρ ΓΙ, 1 (ΔΚ ἴῃ βυδαίδη- 

Εἰ} (6 βϑῶθ 8686 88 ἴῃ (9 οοπίγονοσίοθἃ Ὁ ὈΣΣΥΡΟ ἘΡῸ2 5 ἴῃ 9: 
27. Βυΐ ἴῃ (μὲβ8 ἰαδὶ ρδββαρθ, (6 ρ'υγαὶ ἀεδδίρηαίοδ ἑάοί-αδοηπιϊπαίοηε, 

δα ΒΕΓ 8 ΠΊΘΓΕΙΥ 88 δὴ δάἀθοίϊνα ἰ0 ὩΣ, ΝΒ1]16 ὈΣΦΌ, ἐλδ ἀεεοίαίον, 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ ἀοβίρηδίοδ {86 ἰηαρα οὗ Φαρίϊος ΟἸγτωρῖυδβ, Ἡ ΒΙΟΝ βίοοά ΟΥΟΥ 
[86 684}6 πίῃ ουἱεβρτοδὰ τυϊηρϑ αἱ 1.8 δεῖ. 1 106 ραβϑαζα Ὀσίοσγα 5, 
ΡΌΠ πιθϑηβ, 88 1 ἀρργθββηὰ, ἐΐδσ αδοπιΐπαξίοπ οὐ αδοπιϊπαῖο ἑαοί, ἱ. 6. 
[86 ἱπηᾶρθ οὗ Φυρίζον, Ἡπΐοἢ, Ὀοῖηρ οἰδοθα ὩθΑΡ ἴΠ6 4118 οἡ ἩἙΙΟἢ κδοσὶ- 
βο68 ἴο ὑπαὶ μοδίμθη αἰν:ηην νγοτο οογθαᾶ, πιδάθ (86 βαποίυδ τ ἀσβοϊδίο, 
85 ἴο 4]1] ἔσθ ἡ ΟΥΒΒΊΡΡΟΙΒ δηα Ἰ6ρᾺ] 56. γ ῆσο8 δῃὰ σίθβ. Νοῦθ Ὀυϊ δροδ- 

ἰΔίο 76 ν»)718 που]ὰ ἐγθαυθηῦ δυο ἃ ρἷδθθ. 8.566 [Π6 σταρῃὶς Πἰδίοσγ οὗ 1818, 
ἷπ 1 Μδοο. 1: 87 8δθ0η6. Τὴ δγίϊο]θ 18 ἸΘσΘ Δρργοργίδί ον δ ρὶογοὰ, ἰη- 
ΒΒΙΔΌΟΝ 88 8: 18 δηὰ 9: 27 δὰ δἰγοδαῦ πιδάθ (Ππ σοϑᾶοσ ἔβη ον τ]ὰ 
μ6 Δοοπιϊηδίϊοῃ πον δάνογίο ἰθ. δὲ ἰ8 δϑοσϊδεὰ ἰο γυρεϊ Πδγ ἴδ, 

ἴῃ 9: 27, ἀβοσὶ δθᾶ ἰο {86 δίγά ς΄ αδοηιΐπαίίοπε ἴῃ οοπποοίΐοι τί ἐμ 6 ἐτηαρο 
διδηαϊηρ ονοῦ ἰ. Τὴ ΔγΙΪ016 ταῖρμὶ 6 ομρὶογοα Βεΐοσθ Ὁ ΘΘΌ, Ὀδοδυδο 

ἐξ 18. ἃ Χο ποιυγϑα τηθηϊίοη οὗ [86 ποζὰ; δυΐ ἰξ 186 Βρθδῖδὺ τηοϑῃὶ ποῖ 80 

ταυοἢ ἰο ροϊῃξ ουὖ Βοῦθ δὴ ἱπάϊνἀυ αὶ ἰτῆαρα ἰὸ τ ο (ἢ18 Πδσμ6 ντδδ 
ΔΡΡΓορυ δίοΥ δηᾶ ρθου αγὶγ ρίνθη, 88 ἰο ἀδβίχιδίθ (μ6 Κὶπὰ οὗὨἨΘ αυδ]γ ἱξ 
ῬΟΒδΘδ864, ΟΥ̓ ΡΘΏΟΥ ΜὨ]Οἢ ὈοΙοηραά ἰο 1ἰ, ἴ. 6. [86 οδυδίηρ᾽ οὗ ἀσδοϊβίϊοηδ, 

(86 ἀτίῖς]6 πρὶ 61} 6 οταεα. Το ἰγδηβίδίθ ὉῪ ἐλδθ αδοπεϊπαίέοπ οἵ 
ἐλε αεοεοίαίογ, ἰ. 6. οὗ ΑἸΙΟΟΙ 8, 18 ουἱ οὗἉ ᾳυσβίΐοη ; ἴοσ {πΠ6 εοπδίγμοί δἰαίδ 
ἄοδϑ ποὶ δά πιὶΐ {π6 ἀγιῖο]6 Ὀθίογο 11. ὍΠηθ ᾿δὺν ἰῃ γοβροοί ἰο ἐμ6 ραγιο ρ αβ 
διανίηρς [86 ἀγίϊο]6 ργεῆχοα, 18 ἢοΐ βαυ δ! }ν δίγίηρβθηῖ. 17 ΒοΟΥΘΥ ΟΣ δε 6 
ΒΌΡΡ]ἰ6ἃ, (Δῃὰ 'π οα868 δἰπιοδί ψὶπουΐ πυδοῦ ὁ 18. ΣΩΘΓΕΙΥ ἱπιρ 16 δαὰ 
ποὺ ΘΧΡΓΟδ864), [ἤθη ὈΘΘὉ π]Βουῦ [86 ἀγίῖο]6 ποῦ]ά θ6 [6 ΠοΥτμΑ] οοἢ- 
βίγυοίοη, ἱπαϑιη ἢ 88 [ἢ 6 ψογὰ 18 ἰΒθη 8 ργϑαΐοαίε οἵ ἃ τοϊδάνο οἶδιιβθ. 

(32) Απά {ἢ νἱοϊαῖοτβ οὗἨ οονοηδηὶ 8.81} ἢ6 τοπᾶδγ ἱπιρίουβ ὮΥ βαιίοσίθα, πὶ τ 6 
ῬΘΟρΙὸ ψῆο Κκαον ποῖ αοά 8[14}} ννὰχ βίγοηρ δηὰ ἀο ργοθρεγζουβίὶγ. 

5 ΣΎ) ΓΤ δρΥ δδογα ΟΥἩὨ υἱοϊαίοτε 0} σουεπαπί ; «ἱἱιαὶ οογθηβαὶ ἢ 
1 βαρΙγ ἴπ6 λοῖίν οονθηδηὶ σοῦ ἰηἰθηἀοθαὰ ποτα, βϑδουϊὰ τ ποὶ αν 
ὉΠΡ ΤΣ, 88 Ἀ00γ6 ἴῃ γβ8. 28, 80 ἢ Ο᾽ αἱ 81} δυθηΐβ, 88 ἰξ τυου]ὰ ϑϑϑῖ, 

ὩΣ, (δε 18, ὙΠ Π [Π6 ἀγίοΪ6 ἀρροηάθά, Βυὶ 88 γὰ πᾶνθ ποῖῖθοσ οἵ 
(8686, Ὑ76 ΤΠΔῪ ΡΓΘΒΌΠΙΘ [πὶ [Π6 ΒρΘΆΚΚΟΥ τηθϑηΐ ἰοὸ δ6 υπάεογβίοοά ἰῃ ἃ 
βοηῃογίο ΨΥ, ὙΠ Ποαΐ ΠΙΘΟΙν ἀοῆπηίηρ [μ6 ἡ᾿ 8016 οἶδδ8 85 ϑυςσῖὶ; πδίον ἰαϑὶ 
που ]ὰ α͵50 ἀθπιδηά [Π6 διίοἷα Ὀδύνγθθῃ {86 ἵψο τγογάβ. 186 [Π6 τηοϑδῆ- 
ἱπρ' ἰο 06 οουσπαη-υἱοίαίοτα, ΜΝ ΘΤα [86 νογὰ οονεπαπέ ἀδδίρηαίοϑ ἃ 48} 
ΟΥ̓ ΓΑΙΠΕΡ Τομαγβοίοσιβϑίῖς οὐ ἴΠ6 ᾿ϑυϑ 9. Υὔ76 887 ἔδυ ΠΑ γ, οονεπαη- 
ὄγϑαζετνξ ; διὰ 80 (ῃ8 ΗἩθῦγθνβ. 4.3 [Π686, ΒοΟΤΘν ΟΣ, ΑΓ Β6ΓΘ μἰδορὰ ἴῃ 
οοαίγαδί τ ἸΥΤΟ ΝΣ ἜΣ ἴῃ (86 Β6α6], ἰξ τησδὶ ἱποϊυὰθ (86 νἱοϊδίοσβ οἵ 
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6 ΠΟΙΥ οογοηδηῖ, Βαϊ (86 ὀχργαββϑίοῃ νου βαθαὶ τοί ἴο 06 [ἰπι||θἃ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἴο (86 ΒΟΙΥ οονγθηδηΐ, Ὀυΐ, ἱπαβοῖ 88 (ἢ 6 δροβίδίβ ὅθνγ8β γῆ 0 

)οϊποά νῖϊὰ Απιοοδβ, ποῦ ΟΠΪΥ Ὀγοκο (ἢ6 οονθπδηὶ οὗἩ [86 ΗἩΘΌΓΕΥ, 

Ῥυϊ 4150 [86 οονεηδηΐ τὴ Ἐργρί, ψ ΐοΝ μαᾷ Ὀδθη ἴῃ οχίβίθηοθ ΤΊΟΤΘ 
(88ῃ ἃ σθηίΌτΥ, ᾿ξ ἀδδίρηδίθβ [8 Ομδγαοίογιβίϊο 41380ὅ. Ηθησθ [ἢ οπιΐδδίοπ 
οὗ {Ππ| ἀγιΐο]6 ἴῃ ογάοῦ ἰο ρῖγθ ἰαϊϊυἀθ ἰο [Π6 Ὄχργαββϑίοῃη. (ὉμρΡ. "39 
ΤΣ. ἴῃ ν. 22 0006. --- ΑΠΠΟΟΒ8 Ἠαίίογεά, ἃ8 ὑδυ8], {π6 6 νν 5} ΡΑΓΙΥ͂ 

Ὑ{0 ανογοά Πΐπι, αηἀ ἴδ }8 ρΓΘραγοά {Π6πὶ ΤῸΓ 411 (Π6 ᾿τηρίθῖθ8 οὗἁὨ [86 
Βοδίμθη, λ3 ΓΔ. το ἼΣΥδ π ἢ δίηρ. Β0 8, Ὀδοδῦβα ἰὰ σϑἰαίθβ ἰο 9. 1 
αν ἰγδῃβϑίδίϑα 1ΐ ὉΥ 1Π6 Ρ]υΓΑΙ, Ὀδοδῦδα 118 δηἰθοοάθηΐ 18 8 πουη οἵ τ10]- 

αϊυὰο. ΒΥ ἐλοεα τσὴο ἔποισ Οαοά 18 ταθϑηὺ ΜΙ Δι 88 δπα ἢΐ8 ΡΑΓΙΥ, 89 
ἀοδβοσ θοα ἴῃ 1 Μδος. 1ἱ1.; σψῶο γοϑίβίοἃ (ἢ6 ἄδθογϑθοϑ οὔ Απιίοοῦυθ τ ἢ 

ΒΌσΟΟΒ8, [ὉΓ 800}}}}6, Δηἃ ΕΓ Ἰοἰποά ὈΥ͂ Τηδὴγ οὗὨ (86 ῥΐοιιβ «76078. ---- ἸΏ 
ἀοποῖαϑ [Π6 δυσσοϑϑ βίο δἰἰοηδοά Πρὶν τοί εδογίβ, [Π6 σοῦ, 848 υβυ8] 

ἴῃ 1818 ὈοΟΚ, Ὀοΐηρ ἃ σοπδίγιιοίϊο ῬγαΘΟΉΑΉδ. --- ἸΡΊΤΤΑ ἀδδβίσηδίθβ (Π 6 δοο65- 
δἰοβ (παὶ τ γα πηϑά6, αηὰ ἰμ6 βίσεηρί ἰμ8 δοαυϊγοά ὈΥ [86 ῬΑΓΙΥ οὗ 
[6 ΡἱουΒ. 

(38) Απὰ (δ6 νῖβο οὗ ἴπϑ βϑορὶς ν}}} χὶνϑ ἰηϑίγιοιίον ἴ0 τηϑηγ, Ὀὰὶ [ὮΘΥ 58}:4]}1} [41] 
ὉΥ βινογὰ, δῃὰ Ὁγ βδπιθ, Ὀγ οχὶϊθ, δὰ ὉΥ ῥ᾽ απᾶοσ, ἴῸγ Βοῦ}6 {Π|6. 

Τῆα εοἶδο οΥ ἰλ6 ρεορίδ ᾿δτθ ταθϑῃ8 ἰῃο86 ἯδΟ ἀγὰ ᾿π θ ] ζαηὶ ᾿π πηαί[ο 18 
οἵ τοϊϊρίου. Ἡέδάοηι, ἴῃ [μ6 δογὶρίυγαὶ Ἰάΐοπι, οἴἴθη πηθδῃβ ἐΐδ ἔγια ἔποιῖῦ- 
ἔφάσε οΥὙ αὐ. ---- ὈΛΧΘ., Ἰ ἢ 1116 ἀγίῖς]θ, (δδ πιαπῷ, μ88 τϑίϑγεηοθ (ο (δ 
εἰγεησί οἵ [06 ραγ (πο 1ΠῚρ01168 σου βι ΘΓ Ὁ] 6 ΠυΠ)6 15) ὙΠῸ 8.Θ 
βαϊὰ ἰο ἔποιυ Οοά, ἴῃ ν. 82; οὐ ἰΐ τῶδυ τλϑδὴ ἔλα πιαδὲ οΓ (λὲ ρεορίο, ἴῃΠ:0 

οἱ πολλοί. Μαϊιιαιμῖαϑ δηά Ηἷ8 βοη8 υβ6α ρτοδὶ οἴογίβ ἴο δ] ρη θη (Π086, 
Ὑ80 δἰίδοῃϑα {Βοτηβοῖνθβ ἰο 86 σαυδ6 τ ΒΙΘὮ (ΠΟῪ οβρουδθα. ῬῬεγββουίίοῃ 

οὗ οουῦβο ἰ]ονοά, οἡ (86 ρατὶ οὗ Δπἰοοδυβ, ἴῃ 411 [Π6 νϑγίουβ 8 Υ8 ὨΘΓΘ 
τη] ΟηΕ(. --- ΞΠΙΣ τ] πουῦ [86 ἀγίΐο]θ, πὰ 80 οὗἁ {ΠΠῈ (Ο]]οσπρ που. 
Ιη δυο οδ868,) υϑᾶζα 18 ἀϊν θὰ Ὀοίννθθη δατἰηρ δηᾶ το) θοίηρ ἰδ. -- 

15, 88 ὈδίοΓα, ἃ τηοάογαία υπάθῆποα ρογιοὰ οἵ {{π|6. 

(34) Απὰ νδοη ἸὮΘΥ 5}8]} [8}}, (ΠΥ ὙὙ}}} Ὀ6 δἰἀδὰ ὮὉΥ ἃ 116 πο ]ρ, δῃἃ τηδῃγ ΜΠ] 
λοῖΐπ ἐδαπιβαῖνοδ ἴὸ ἴποπὶ τ ἢ Βαιίογιηρ ργούθπορβ. 

ὙΠ θη ροσβοουϊζίοη τνγ88 ροϊῃρ οὐ Ψἱ ΒΟΥΟΥΙΥ, ἃ δρὶσῖς οὗἩ ορροβδὶιΐοι 
ἴο 1ὑ νγαϑ οἵ δοουγβα δινακοηθᾶ διηοηρ ἰΠ6 ΡΘΟρΪΘ, 8η ἃ ΤΏΔΩΥ ψοτῈ τηονϑὰ 

ἴο 7οἷπ {Π6 ρδγίγ οὗ Φυάαβ Μαοοδλθδουβ δῃὰ ἢΐβ Ὀγοίβγοη. Βυΐ δηιοης 
{8656 6 ΓΘ ποὶ ἃ ἴδ ν 0 δοίθα δυροον ἰ Ά}}Υ, ἀθβίσουβ οὗἁὨ βανίπρ [Π6 Ὁ 
σγθαϊι ἃ ζϑδίουβ 96 75, Ὀυΐ ΤΟΔΑῪ ἰο ἀοβοσὶ σθθη ἀβηρῸ ῥγοβϑοα δμασὰ 
ὍΡοη ἴδε. Μαιίδιἶδ8 ρυπίβμθα βου τοὶ ἴπ6 δροβίαίθ ὅθ (1 Μίδοο. 
Ὡ2: 44), ΔΒ ἀἰὰ αἷδο ΨΦυάδ (1 Νίδος. 8: ὅ---8) ; ἀπὰ οὗἁἨ ΘΟΌΣΒΘ ΙΏΒΗΥ ἰμγουρἢ 
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ἴδασ που]ὰ ἀἰββϑϑιιο Ὀαΐοσα ἰμθπ, ττΐιο δ}}} τουὰ ποί δϑϊάθ Ὁγ {βοτὰ ἴῃ 
(Ππ6 Βοὺ; οὗἁ ἰσῖδ]. 

(35) Απὰ βοσζῃδ οὔ ἴθ πῖδο δἢ}8}} [8]], ἴο σηδῖκο ἰσὶδὶ οἵ ἴδοσα, ἴο ῬΌΓΙΥ, ἀπὰ ἴὸ 
οἴσδηδβα, ππῖο 186 τἰτὰ6 οὗ ἴῃ επὰ ; ἴὸγ ἰξ νι}}} γεῖ δ δἱ [86 δρροίπιοά {1π|6. 

᾿Ἷ ΡΑγ νο, 88 οἷο ὈοίοΓΘ τοὶ δοδ οὐ. ἴῃ ἴ86 [ὕγεθ νϑσῦβο ἢ [86 
Τηΐ,, [6.6 ἷθ ἃ σγϑάδίϊοη οὗ πλθδηΐηβ. ΟΣ 18 ῬΓΟΡΟΓΙΥ δρρ]οὰ ἴο τ8ὲ 
δηιοίίἑπς οἵ δἰϊνθὺ οὔθ; "2 ἰοὸ ρων γψιησ ᾿ὶ ἴγοσι [86 ἀγοββ; δῃὰ Ὑ259 
(ΕΙρΆ. ἔον 1251) ἰο ωλίίεπέπο [86 ταοίδ] δηὰ ἔγδοίωρ ἰΐ ἔγοσα 4}} βρθοζβ. 
ΤῊ ἰγορῖοδὶ τα θδηϊηρ' ἰδ ΟὈΥΪΟΏΒ. --- ὉΠ. ἯῈΟ ὃ 186 Μ1186,) ΟΓ 186 ὉΠ 7 [ἰ 

866 18 ἴο τὴ6 δαὶ (Π6 ὨδίῃΓοΘ οὗ [86 ο856 ἀδοϊ 68 ἴ0γ (86 Ἰδαίίεσ. Βϑσο ἰδ 
ἃ ἰδτρο δοζ}βϑίοῃ ἴἰο [ἢ ῬΘΙΙΥ οὗ (6 ῥίουβ. ϑοπιδ οὗ [Πθσὰ δὰ ΒΥΡροοσιιοβ. 

Ῥαγβαουϊίοη Ρα(8 (Π6 1 ἴο {μ6 ἰ681. ϑυςὴ διῃοῃς ἱμϑῖη 88 8.6 ἰσυ6- βεδσίοα, 

816 Ρυγῆρα δηά βιιϊηθ Ὀσβῃϊογ ; δας 85 ἀγὸ ποί, Ὀδοοῖηα Κπόνῃ ὈΥ (ΒΕΓ 
ΒΕΓ Κίηρς ἔγοσα {Υ18]8. ---- Ἴ23 [η, ῬΊΕΙ. -- 7Ζἴηηθ οΥ ἰλὲ ἐπα ταθδπϑ {μῈ οηὰ 
οὔ Απιοοδιδ᾽ γοὶρτι οσ 6. ΤΠδ θη, ΠΟ ΘΛΟσ, 18 ποὶ ἴο ΠΟΙ 6 ἱτητηϑαϊ- 
δῖον αἴοσ [6 βυοοθβϑβ οὗ [Π6 ρῥίουβ Ρδσγίυ, δ] υἀθᾶ ἴἰὸ ἰῃ υϑ. 88, 84 ; Ὀυὶ 
8.11}, 1Ἢὲ τι }}} οοπιθ δὲ 8 ἐΐπιθ αρροϊπίεα (ἼΣ, Ὁ) ὈΥῚ δὴ ονοστυϊηρ Ῥγονί- 
ἄδμοθ. Τὴ ῥίουβ ΤΏΔΥ δ0 δδευγϑά, παὶ [ἢ 6 60}]8 ἴῃ αυεβίϊοῃ νυν }}} ποί 
ἔο Ὀογοῃά ἰδ ἷβ8 βεὶ {1π16. 

(36) Απά ἴῃ κίηρ 5)4}} ἀο δοοοτάϊῃρ ἴο ᾿ἷ8 τ], απ ὰ ἢδ ἘΠῚ Ἔχ δηἃ πηδρη 
ἮΙ θ6 1 αὔονϑ ΘΥΈΤΥ ροὰ; πὰ ἀχαῖπεὶ {πὸ Οοὐ οὗἁ ροὰᾳ ν}}} δ βρθακ πο ογ]}}γ ; 
δὰ ἢ Ὑὶ}} ργοόοϑρδῦ .η1}} ἰδ μα χη δ οΣ ἰ8 οοπιρίεἰοά, ἴον τ δὶ τ ΔΙ Οἢ ἰὼ ἀδογεοὰ |}} 
ΒΏΌΓΟΙΥ ὕὉ6 ἀοῃα. 

Το Κίηρ ἰ8 οὗ σοοῦσβα Απίοομυβ, ροϊηἰοα ουαΐ ἴῃ [86 Ῥχγδοοάϊηρ οοη- 
ἰαχ. Τῃδ ποχὶ ὑϑῖβα ΒῇΟΥΒ (δὶ ἢ6 δα ΠῸ Τορασγαὰ [ὁ ἢἰ8 σου τ 8 
δοᾶβ; δηὰ ἢΐβ νβοΐα σουγβο οὗ 16, ἢ1]8 ρ] υπάογίηρ (6 (ΘΠ ρ]6 δὲ δογηβα- 
Ἰοτω, δπὰ δηΔΙΥ ἴῃ ΕἸ γπιδὶβ, ϑῃονν [ἢ 6 ΤΟ Κ 688 5η4 ἱτρίουδ σΠδγδοίον οἵ 
186 ᾿γγδπί. -- τι σοά οὗ φοαῖς 18 [186 ΒΌρτεοιηα Οοά, ἱ. 6. Φϑῃοναῆ. Ηον 

βί σι Κίηρσ 186 ἰγαϊΐδ οὗ Απιοομαθ 88 ἰὸ λαμσλέύποδε πὰ δέαδρλειμιῳ ποτα, 
ΤΩΔῪ Ὧδ Β66ἢ ὉΥ σοι ρατίηρ 7: 8, 11, 26. 8: 26. ---- ΝΡ, ῬΑΓΟο ρίαὶ ραν. 
ἔδυ. υϑεὰ δυο! γ, ὃ 98. 2... Ἰομάδν οἵ δυυγρσγίδε, ατὶδίηρ ἔγοπι (86 
Β' ΠΡΌ ΪΑΓΠ Υ ΟΥ Βίγβη θη 688 ΟὗἁἨ ΔΩΥ (Πΐηρ, 86 δχργεββοὰ ὮὉγ {8 ΗἩΘΌΤΟΥ 
ΜΟΓᾺ. -- ὩΣ), ΝΊΡΏ. Ῥχδεί., (ἢ ἱπάϊοαιίηρ (μ6 οεγίαϊπίῳ οὗἨ 188 ενϑηὶ 

ἀεοτοοα, ὃ 124. 4. --- Τῆς αεσοοπιρίἰελπιοηὶ ὁ ὑπαϊ σγιαίίοπ ταθδῸβ ἴδ6 ἴη- 
ἀϊρηδιίίοη οἵ ἀοἀ ἀραϊηβὶ [Π6 δροβίαιζίησ δαηὰ ΠΟΘΙ ΒΘ 6 τε. 

(37) Το [δ6 φοάδ οὗ εἰ ΓἈΙ ΕΓΒ ΜΠ Π6 πᾶνα ΠΟ τοϑρεοὶ, ὩῸΓ ἴο τῆς ἀεϊρῆὶ οἵ 
ΜΟΠΊΘΏ ; ἴ0 Π0 φοὰ ΜΠ}} Βα αν ΔΗΥ͂ τοϑροοῖ, δαὶ 6 ὙὖΠ πὰ χθ δὲ πμδ 6 } δῦοτο 

8}}. 

135, τβθη ἰξ τιθϑῃδ αὐοπα (0 ΟΥ αν γεφαγα ἐο ΔΕΥ ΙΗ, λα ἰδ Κο 
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τε ΟΥ 9 δῇδ. ἵξΐ, βίοι, Βρϑοία! γ ἴῃ (86 ἰαίον Ηοῦγον, ἀγὸ οἴδθῃ οοίῃ- 

οἰἀθηΐ ἰῃ τπηδδηϊηρ. 866 1χ. ὑπάὸσ Καὶ οὗ 2. ὙὉπΠ6 Ἰηϊπιαίίοη ΠΕΓΘ 
δίνοη, οἵ ἀϊδγεσατάϊηρ ἰκ6 φοάς οΓ ἀὶδ ψαίλετε, βιονσβ (μδὶ 186 ργενίουϑ 
Οτοοίδη Κίηρβ οὗ ιγτγία δβαὰ δἀορίοα 116 ροάδ οὗ {16 ϑυγίδῃ παίϊοη ; 
Μ8110 Απίϊοοδυϑ, ν ἢο πδά Ἰ᾿ἰνοὰ βοῖθ γϑδγβ δἱ Ἰΐοπιθ, μβαὰ Ἰθαγπεὰ ἴὸ 

ἀδδβρίβθ τ ϑγείδη ροάϑ, δηὰ ἴο ρυϑίεν (ἢ 6 Φυρίεον ΟἸγιρίυβ δηᾶ ΣΧ οηΐοϑ 

οὗ 6 Ιομίδηβ δηὰ (ἀγθοκβ. Τὴ οβίϑὈ ἢ ἰβηπιθιὶ δὲ  δγυβδιθτα οὐ {116 
ΜΟΓΒΐρ Οὗ [Π6 ἢγϑί, πὰ δὲ ϑαιηϑεία οἵ [6 βϑοοηά, βονβ ἰμαὲ Δπιϊοολι8 
ΜΆ8 δ. 1 οὐ αἱ {ἰπ168 οἵἁ ἱπιϊαιΐηρ ἰἢ6 στο κθ δηὰ Βοιηδηθ. ΤΠδὶ ΒΘ 

ἀϊὰ ποῖ γοραᾶγὰ {6 ϑιγγίδη ροάβ, βθθπηδ ἰο Ὁ6 ἱΠρ]164 ἰη 1 Μδςος. 1: 4] 
866... ἈἜΘΓΘ ἰδ 18 βαὶ ἃ, [δαὺ “Απιϊοοδιβ ψτοίθ ἰο 411} ἢὶβ ἰεϊηρσάοιι, (δῖ 

[ΠΟῪ 8ῃου]ὰ 06 ομ6 Ῥδβορὶο; δῃὰ (πδὶ ϑϑοῖ οὔθ βῃου)]ὰ ἴογβαίκα ἰΐ8 οἱ" 

ἰοτηβ," ἴῃ ογάδυ ἰο δοοοιιρ 88} ἐΠ18. ΤΠ Ῥαδϑασα [88 ἃ ϑρθοῖδὶ γεβρϑοὶ ἴὸ 
το σίοη. --- ὈνῶΣ ΤυτΌτι, ἴῃ (δὲ8 οοπποοίίοη, ΤΠ γο ἴΠ6 οὐ]εοίβ οὗ το] σίουϑ 

ψΘΏΘΓΔΙΪΟΙ ΟΥ̓ ΟΟΠίδεωρὲ ΔΘ Βροκθη οὗ, ΘΥῪ ΟἸΘΑΥΪΥ 86 θ 8 ἴ0 τθϑη [Π|6 
ἴλιοουβ γροἀάρεβ οὗ ἰμὸ ϑυγίδηβ, “4δέαγίε οὐ “Αεἠίογοίθ. ῬοΙὴ παπιθβ ΘΟΠῚΘ 

ἴτοια [6 οἱὰ Ῥεγβίδη κεἱχων (εἰν) [86 ἔδπι. ἴοστη οὗ (86 νγογά δία οὗ 

ἐξίαγ-τα ΟΟΥ ἘΠ ρ]ἸΒἢ δίαγ, δηἃ ΔΓ6 ΟἿ]Υ αἰ δγεηΐ τηοθ8 οὗ ρῬγοπουηῃοίηρ [ἢ 6 
βᾶπι6 νογὰ. ΤὨΐβ ἔδιμδ]α ἀοίἴγ, υπᾶάον αἰ γθηὶ Πδιεβ, 88 Ὑγογβρρθα ἴῃ 
Αἰτῖσα, ϑυγγία, Ῥμοηϊοῖα, Ογρσαβ, ἄσϑθοθ, οπηθ, Βα υ]οηΐα, Ῥογβία, δηὰ 

8016 Οἴ6Γ οουηίτε8. ΤῊ γίίία (-αι ἩΘὉ. τυ] 15, σεπογαίτἐ) οὗ 1Π6 Εὐδδὲ 
ν 88 ἴΠ6 ὕοπυβ οὗ (μ6 Ὑ οβί, (88 Νῖιδ οἵ Εργρί, {π᾿ Αϑίαγία οὗ {π6 δ υγὶ- 
8:8, ἴΠ 6 Απϑῖ8 οὐ Απαδιϊβ οὗ ἰμ6 Αστγθηΐδηβ ; 411 υηϊηρ 'η {Π6 ΟΓΒἢΡ 
οὗ ἴπ6 ΡΟΥΤΟΓ 80 Γαργοβθηϊθά ταδίθγηδὶ ργοἀυοίν θηθββ. [ἢ αἰ βεγαπὶ οουη- 

ἰγῖθϑ, βοίῃθ οἵ ἰδ τίϊοβ οσο αἰδαγθηΐ; Ὀαὶ ἰΠ6Γ6 866 Π}8 ἴο ἤδνα Ὀ6θὴ 8ὴ 

Ἔχίθηβίνο ἀρτϑοπιθηῖ, ἰῃ (86 ββοοκίηρ ργβοίίσθ οὐἩ οὐ]ρίηρ ὄν ΓῪ υἱγσίῃ 

ἴο βδοσίἢοθ ποὺ οἰαϑεϊγ, ἃ8 (86 τροϑὶ δοοαρίαυ]ο οβδσίηρ ἴο Β00}Ἐ ἃ ροά- 

ἄεβ8β. Ηοτγοάοίυβ βροαῖζβ πὰ ἀἰβαυδὶ οὗ {{||8, ἃ8 ᾿γϑοιβεὰ δἱ Βδδυίοη, 

1.199. πη ϑϑιγτίας {86 πᾶπιθ ἰδ ψυειἰθπ ΖοὺλοῶΝ, » ἷ. 6. ΤΡΣΙΌΣ. ΒΥ 

[ΣῊ ΧΟ Τὰς ἰο Ζεγ. 7: 18. 44: 17, 18, 19, 2ὅ, 1Π6 Τοβᾶδγ τὺ 866 ΜΠῈ 

δὶ ΘΑσΘστ688 ἴῃ6 ΗΘΌ. ψοϊηθη οπρασοά ἴῃ (Π6 πογβῃρ οὗὨ [Π]9 φιδοη, 

ΟΓ ἀεαύεῃ, 8δ8 ἴ6 ροάδάθες 18 ἴσο Ἴδ θά. Τὴ απ οὗ μβοᾶνθη τγᾶϑ 
Βααὶ τα ̓Ὡ6 βυη. ὥυσγίδ βθθῖηβ ἴο ἤδυθ ἢγδθι Ὀγουρσῃὶ ἰοσναγὰ 118 ἀϊ- 
ΨἱΠΪΕΥ ; δἱ ᾿θδϑί, 1 τὸ ΤΊΔῪ ΡΒΦΥ͂ ΔΏΥ ἀείδγθησα ἴὸ {Π6 δοοουηΐ ρίνοῃ ὉΥ͂ 

Οἰεβίαβ. 76 ΤΩΔῪ Ὑ6}} διρροβεα, ἱβογείογθ, ἐμαὶ 1η6 πογβηΐρ οὗ 1 νγδβ 
ΖΘΑΙου ΣῪ Κορὲ ὕρΡ ἴΠ6γ6. Απιίόοοδυβ, ᾿ὶ δθθπι8, ραϊὰ 11{|1|6 οὐ πο ᾿σεσαγά 
ἰο 118 1άοἱ, ν'Ζ. Αϑβίαγί:ε Νϑδν {δ οἷοβθ οὐ 818 18, ἢ8 πιδάθ δὴ οϑοσί 

ἰο ῥἰυμάον (86 ἰθρὶα οὗ (μὶβ βα)6 ροθάθβ8 (ἈΠ81113) ἰὼ ΕἸγτμδὶβ, Ὀαΐ 
ν88 τα ρ6] ]6α ὉΥ 8 γἱϑίπρ οὗ {86 ρθορὶθ 6π πιαδδ6, Ἀπ ἰογοθὰ ἴο ἣγ ἴη 

ἀΐβχτᾳος, δοοῦ δες ΜὨϊοἢ Ὠ6 ἀϊεὰ, [Ιη 1 δίδοο. θ: 1----ά 15 Δ δοοουηί οὗ 
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18 Ἔχρϑαϊίοη ; δηὰ ἱπ 2 Μίβος. 1: 18---16 18. Δποίθοσ δοοοῦηϊ, ἴῃ π ἰοὶ 
186 ροάάο8β5. ἱπ χυσδίϊοπ ἰ8β οδ] δὰ Λ'αναία, (Δῃ Ἀρρε] ]δινθ ἰοσπιθά, 88 1ὲ 
ΒΘΘΙῺΒ 0 126, ἴγοπιὶ Αηδ[118 ὈΥ νυϊσαῦ ρῥγοπυποϊδιίου) ΑἸ {π686 ἔδλοίϑ 
8661} ἴ0 τῆϑα οἶβδγ (μ]8 τηυοἢ οοηίεβίθα ρῆγαϑα, Ὁ) Ὅπττι. ὙΠῸ ἀθ- 
ϑοΓΙ ρι]οη ἰδ Ῥγοσταβδῖνα ; Απιϊοομὰβ μοὶ ΟὨΪΥ ἀθδρ 864 ἴΠ6 Θομηπηοη ρῸΘΔΒ 
οὗ {μ6 ϑιγτγίδηβ, Ὀὰϊ ούϑῃ (μδὶ ἀἰν  ἸΥ τυ ΠΟ τηοβὶ οὗ 41} νδ8 ποσβῃϊρροᾶ 

Ὀγ (6 πῃ}, Ερϑεῖδ! γ ὈΥ ἴδιμ8]68. 
ΤὨΘ τπϊγὰ οἶδαδο: 70 πὸ Οοά «εοὐῖΐ ἦλό λαῦα απὰ τεερϑοί, ἰδ ἀδδϊρποὰ 

ἴο Ρὸ Ὀδογοπά εἰἴμοῦ οὗ (μ6 ργβοθάϊῃρ ἀθοϊαγαίίοῃδ, το ΟὨΪῪ ΒΠΟΥ͂ 

[πὲ Απιϊοοδυβ ρῥαϊά ἢοὸ τοραγὰᾷ ἴο 8ὴγ οὗ [6 πίομαι ϑυσίδῃ ροάβ. 
Το {πἰγὰ οἰδυδα δββογὶβ ἰδὲ [86 βϑιῖὴθ νγ88 ἰσῸ6 'ῃ σεδρθοὶ ἴο 81} οἱ δῖ 
ξοάβ. Τηδί 6 βοῖ ᾧρ 126 ψογβηὶρ οὗ Φυρίίεγ ΟἸγιαρὶὰβ δἱ Ψεγυβαίθαι, 

δΔηὰ οὗ Ψυρίϊνον ΣΧ οπίοβ δ ϑαιηδιία, δηὰ Ὀαρδμ ἴο θυ] ἃ τηοβὶ τηδρ- 
εἰβοοηΐ ἴθλρ]6 ἰο ΨΔΦυρὶίον ΟἸγιρίυβ αὐ Αἰθθηβ, πα ῥγοιαϊβοὰ το Ὀυμὰ 

οὯ6 ἴο Ψυρίϊον Οδριιο π8 'πῃ Απιοοῦ (1ν. ΧΙ]. 20), ΟΕΪΥ βῆονβ δὲ8 
Τ00]15} δι: ἴοπ ἰο ἱπμ! αὶ [86 ΒοΙηδΏΒ, δηὰ ΡΟΓΠΔΡΒ ἰ0 Β0ΓρΡδδ8 {Ποτὰ 
ἴῃ (μοὶν οὐ ἢ ΨΑΥ. [{ 811}}} τοιηδῃθαὰ ἔσθ, δ8 186 ἰαϑὲ οἰδυδθ ἀθοίαγοβ, 
1μδἱ λό πιαφηϊβεά ἀὐπιδεῖ αὔουθ οὐενῳ [φοἀ.} 

(38) Βαὶ το {Π6 ροά οὗ δβίτοπρ μοὶ ᾷβ ἀροπ ἷ8 ρεβϑίδὶ, γ71}}} ἢ6 τϑηοσ ΠΟΏΟΤ, οὐθῃ 
ἴο [6 ροά ψἤοτα ἢἰ5 (Δί μογΒ ΚηΘῪ ποῖ 11} μα τοπὰοῦ ΒοΏοΥ, τὶ ρ οἷα, ἀπὰ δἰϊνοτ, δθά 

ῬΓΘΟΙΟΙ 5 δίομδϑ, δῃ ἃ ΘΟΒΕΥ τὨΐηρ8. 

ὈΣῸ) ποῖ ἃ ῬΓΌΡΟΓ ἤδη, (Ἰ εοδοίίοη Δ α]ρ. ΤΠ 6γ), αὶ ἃ ποῦ 
οὗἩἁ φυδ]!ν ΔΙ ἢ ΒΕΓνΘΒ 85 δὴ δα]δθοῖϊνα ἰο {86 ῥγεοθαϊηρ θοῦῃ. 774 
φοΐ Ὁ δίγοηφ λοϊὶαβ ῖ5 ἴῃς ροὰ ψῆοῸὸ 88 ῬΟΟ ΟΥ̓ΟΣ πο; δηὰ 88 1 18 
Ηἰαΐπ, ἴγοπι ἃ σοι ρδγβοῃ οὗἉ (ῃ6 ῥγϑοθάϊηρ νϑγβθ, αὶ Απμοσῆυβ ονοσ- 

Ἰοοκοά Π]8 δου ΓΥ Β ροάβ, μα ΘΟηΒΘ]ΌΘΠΕΥ (δὲ (Π6 ἀ6Ι ΠΥ ΠΟΥ ἴῃ αυσδδίϊοη 

τοδί ὍΘ ΒΟΠ16 ἔογοίσῃ τσαγ-σοά ἀΠΚηονη ἴἰὸ {π6 δ γτίδῃβ, ᾿ξ 8 δ οροίμοῦ 
ῬΓΟΡΔΌΪΕ ἰμαὶ δυρηοῦ ΟΡ ΟἸ ἢ8 18 τηθδηῖ; ἴῸγ ἴοὸ ἷπι ἀϊὰ Β6 ὑπάογ- 

ἰ8Κ6ὸ ἰο θυ] ἃ ἰδ ρ]6 δἱ Απίϊοςς, δἀοσῃεὰ ὙΠ ΟΥΟΓῪ δβρϑοῖθα οἵ 

δχαρθηβίνα ογπδπλθηίϑ. ---- 21 3ΠῚᾺ, 81} ΤὉῸΥ πουηθ (μαὶ ΤΌ]]οΥν ΔΙ ἀπατ- 
λγοιδ, ΑἸϊμουσὶὶ (Π6 ὨΔΠΊ68 οὗἩ δι θβίβ 68 το 80 }}}7 Βανα (86 δτγίϊοϊθ, 
8. 107, 8. δ. 1. Ὁ. Βαϊ ἴῃ βιιοῖ οΆ868 ργαοίΐςα νασῖθϑ. ΕὟὌΓΥ (6 5888 

οὗ βίον, (π6ὸ δ γγίδη ἰγγδηὶ πηοβὲ ἰδ ΒΥ βαυδηάογθαὰ 8 ἸΠΏΟΏΘΥ ἴῃ (86 
Ὀυ!]αϊηρ δηα δαογηπιθηΐ οὗὨ ἰδ 69. 

(89) Απά ἢ 5}.4}} ἀο (18 νν}}}} 'π τοβρϑοὶ τὸ Γδησοὰ βίγτοηρ- οἱ 8 τ ἢ 8 βίγαηρο 
σοᾶ; ν]οανοῦ 88}}} δοκπονϊοσε ἢ6 1} στομεν ποποῦ, δηὰ ἢ Ὑγ}}} τηδῖκο τῇ 6 πὶ ἴὸ 
τα ονοῦ πιδην, δηὰ Ἰἰδῃὰ ψ}}} ἢς ἀἰδιγ θα16 88 ἃ τοννατγά. 

Α ἀϊβῆου!ε νοῦβο, ὙΒοἢ ἢδ8 Οσοδβιοη θὰ ΤΏΔΗΥ ἀϊβογαραηὶ ᾿ηίοσργο- 

ἰδἰΐοηβ. 1θηροΓΚΘ τρᾶκοβ ἐλ γεποεά δἰγοπρ-λοίάς ἴο ταθϑῃ ἐεηερῖες, απὰ 
1Π6 βϑηςπηθηΐ ἰο )6, (μα. 1π6 ἰγτϑηΐ Μ1}} ἀο ἴογ ἰθσωρ!8β δηὰ ἱμοὶν ἱοσοίρη 
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δοᾶβ (6 βϑηθ (δίηρ ἰῃδὶ ν. 88 βΒαγβ Βο Μ111 ἀο ἱῃ σοϑρϑοῖ ἰο ἴμ6 σοά οὗ" 
αἰγοηφολοίαξ, ἱ. 6. ἮΘ 11 ὈΘΒίουυ ἸΩΘΩΥ ΠΙθΘγαὶ ργθβθηΐβ ὑρο ποτ; ἃ 
ΥΘΣῪ ᾿πηργοθΆ 0} 16 ἰΠπϊηρσ, Ἔχοδρὺ ἰῃ ἃ 6886 ὙΠΘΓΟ Β18 ΘΠ Υ 88 οοηοοΓΠ6α, 

88 ἴῃ [Π6 6886 οὗἩἉ δυ]]άϊηρ ἃ ἰδῖρὶθ ἔογ Ψψυρίϊον αὐ Αἴβθῆβ. ΤΆθη 1818 
ογς 8 ΟὈ] σοα ἰ0 ΒΌΡΡΙΥ τ (40) Ὀδίογο πῶ ϑ, νυ οἢ ΠΕΡ 868 ἰ0 ὉΘ 

8. ἴογοθα οοηδβίσυσοη. ΟὐὈπίΐηυ}}}7 ἴῃ (18 ὈΟΟΚ, 88 6 πδνθ ΔΙΓΟΘΑΥ͂ 
866, δηἀ ΒρΘΟΙΔΙ]Υ ἴῃ ΟΒΔΡ. χὶ., 6 μανθ ΓῸΡ ἴῃ [6 8686 οὗ ἐγ) δοίη ΟΥ 
αοοοπιρίιδηϊη οπϑς εσίεῆεθ οὐ αοδίφηβ; δηᾶὰ [8]8, ἴθ οαδ68 ὙΠΘΓΟ ΠΟ 
Βουῃ [Ο]]ον8 [86 σοσῦ. Οὐ ΟΑΒΙΟΏΔΙΥ ἼΧῚ ΓὉ]]Ο 8; ἀπά (818 ἀἸβοῖοβαϑ 
86 ἰγὰς ΔΙ] ηρ αρ οὐ οομρ] τηθηΐ οἵἩ (86 Ὀτγαομυ]ορίοα] ΓῸΡ. 1 ἰακα [Π6 
ψογὰ ἴῃ (86 88Π186 Β6η86 Β6γθ.Ό ἊἈη ε]]1ρ818 οὗ δο (ΓῺ) οδπποῖ 06 τϑη- 
ἀογθα ῥγοῦδοὶς ὈΥ ᾿ἴκθ Ἵχδιίηρὶεβ. Μίδυγον ἱπίθγργοίϑ ἴπΠ8: “ Απᾷ δ8οὸ 
888}1 μα ἀο ἰο ἐογι ρα μοϊἀ8 τὶ ἃ ϑίγδησο ροά, ἷ. 6. 6 Ψ01}} δηΐοτοθ 
Ὁροη ἴδοαὶ ἴ86 ὑόγϑδὶρ οὗ Φυρίίεν Οδρί(ο] 8. ὙΠ δὸ 8 ἢθγα ἴο ὃ6 
ΒΌΡΡΙΙοα ὈΥ ἴδ τοδᾶδγ; Ὀὰΐ ἰΐ 18 ἰοο ἱτηροτίδηϊ ἃ πογὰά ἰο Ὀ6 οτηϊ δά. 
1 υπάογϑίδηα (μ6 ἀδοϊαγαίίομ ἴο θ6, ἐμαῖ, βίπθβε ᾿Απιίϊοοδυιβ Ἔχδ]8. ῥθοι- 
᾿αΥγῪ [Π6 σοά οΥ εἰγοπσοἠοϊαβ, Ἰα ἀοθβ {π|8 Ὀθοδυβο οὗἁὨ [18 βυσοθβϑ ἴῃ 
αἰἰδοκίης ὁυοῖ ρίαοεβ8. Τῆδ δίγαπσε σοα Ὦθτο τιθηιοποα τηθδῃβ 8 ρσοάᾶ 
Μ ΟΝ ἀἰοτϑ ἤσοα ἱμδὶ οὗ Απιϊοοϊυβ, οὐ δἱ 1ϑαϑὶ ἴγοτα {86 ϑυγίδη ρσοάβ; 
ἴῃ ΟἾΠΟΓ νογάβ, 6 Μ1]1 οοπαῦοσ ἴπ6 ἴον θα βίγοησ- 049 οὗἁὨ ἔογθῖ σΠΘΓΒ 
80 ΜΟΥΘΒΙΡ ἃ ροὰ ἀἰϊβεγεηΐ ἔγοτῃ 18. ὙΤΏθη (Ὁ]]ο8 25 ὝΣε (85 (ἢ 6 
Θετὶ τεϑά8), ἷ. 6. τσλοοῦον αοξηοιοϊδασες Ὠϊτα, ᾿ιἷ8. ΒΥΔΥ, ΟΥ̓ ραυθαρ8 ἢΐ8 
εσαγ-φοαΐ, ΒΔ] τϑοῖθυα πιο ΠΟΠΟΓ. "5 18 864 ΦΌΒΟΙ αἰ ΟἸγ ἴῃ 2 58ῃ1. 
8: 80. Ῥβ. 142: ὅ. Υ͵Ὑα τὐϊρῃῦ τϑηάδν, ἴῃ δοοογάδλποα ἢ (6 ἩΘΌΓΟΝ, 

ππαζος αοἰηοισίραάσηιοπί. ΤὨδαὶ Βα οὗθη ᾿ΙΌΘΓΑΙΪ τονδγάθα [086 ΠΟ 
δἰδοῃοα {ἰΠοιηβοῖνοβ ἰὸ ἢἷ8 οδ0.86, 6 Γ6 185 ἢ ἀουδί. Τδαῖὶ ἢ6 Ὀεοδίονοά 

{πΠ6 ρονογησηθηΐὶ οὗὁἨ γον ηο 68 ΟΥ Οοἰ[68 οα Ιοδάϊησ τηθη οὗὨ {Π18 σβαγαςίογ, 

ἴθ οδὴ Ὀ6 ΠΟ ροοά ρστουπά ἰο ἀουδί. ὉΠ ὙΠ} [06 Δγίίοὶθ, ἃ 
ἔνῖοθ Ὀθίογα, τπηθϑηΐϊηρ οἱ πλδίονες, ΟΥὁἨ 18:6 τη888 οὗ ρϑορὶθ ψἱ ΐη ΔΩΥ 
Ρδγ σα ᾿ἰπιϊϊ8. Τδὶ δὴ δρρογιοηπιθηὶ οὗἉ ἑαπα 18 τηθπιἰοπθὰ 'π (ἢ 

ποχί οἶδιι86, 18 Ἔχ ἰδ ηϑὰ ὈῪ .ἷβ ἀϊ γθοιοη 8 ἰο 1 γ5188, Οἢ6 οἵ ᾿ιΐἷθ ζῇ 6 ΓΆΪ8; 

ἰο τοοὺ ουΐ Ιδγϑϑὶ, δῃα ἀϊνάθ (ἰοὶγ ἰἸαπ8 ἀτηοηρ 88 ἔσθ πάβ, 1 Μῆδος. 8: 

82---0 6. Τῇδὶ ὶβ δαάμπογοηίβ ἡ γὸ ἴο Ὀ6 ἰἢυ8 τογάθα, βαθπη8 ἰο ἤδγα 

τοβυ θα ἔγουι {μ6 ΡΟΨΘΓΙΥ οὗὨ [18 (ΓΘΑΒΌΣΥ δἱ ἰμ6 ἰἰπη6 οὗ τηακίησ [818 
ΔΙΤΔηρομηθηῖ; Μ ΪΟὮ 18 τοϊδίθα ἴῃ 1 Μίδος. 8: 29. 

ΤΏδ οἷἶαυβο τού α δίγαπφθ σοά ἰδ οὶ ΤηΔΙΠΪΥ ἀαοδίρηοα ἴου (86 ἀδ- 
δουρί ίου οὗ ἃ ἔοσείψῃ ϑίγοηρ-ο]α, θαϊ, 8116 ἰδ πηρογίβ {Π|18, ὮΦ δ 61}- 
Ρἰογοᾶ ἰο β8ονν (δαὺ {Π6 βίγδηρθ ροὰ ἰ8 πο ἀθὰ νὰ [Π6 βἰγοπρ- 0148, ἴῃ 
Γοργὰ ἰοὸ Ὀδίηρ ἩΠΕΪμ ([Π6 σταβρ οὗ Απιίίοοβυ8. οί “γί ἤεα ρίασο 
Δηα εἰγαῆσε σοά ΔΓ δβυδ)]θοῦ ἴο ἷβ ΡΙΘΑΒΌΓΟ; 566 Τ,6Χ. ὉΡ, 1. 6.,)ὺ ΜΙ Οἢ 
δχρίαϊμβ [86 νγογὰ ὈΥ σοπιημμπῖο δογίϊ8. ---- ὙΤΤΟΣ, α8 α τεισαγα, οὐ ἐπ ἰδδ 
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τσαν 07 τεισαγά ; ἴον ἰ86 πηοδηΐηρ οὗ ἴπΠ6 πουῃ, δορ. Μ|ςο. 8:11. Τ)οῦί. 
28:19. ΕῸΓ 2 ὈΘίΌΓΕ ἃ ψογὰ ἱπάϊοδίϊηρ ρ»γίοθ, τεισαγά, Β66 1,6χ. Β. 9. 

Οὐ ταοᾶβ οὗ Ἔχργϑδϑίηρ (μ6 ἰάθα, 1 ἤδνϑ ρίνϑη ἴῃ (Π6 γϑσγβίοῃ θα. 

(40) Απά κδἱ (6 {ἰπ|ὸ οὗ (Π6 οπὰ, ἴῃς ἘΚ ΐπρ οἵὗὁἩ τῇς Βουιἢ 8814}} τῇδ δῦ σὴ 
πἶτη, απὰ {πὸ Κίηρ οὗ {Π|ὸ Νογιὴ 5}}8}} στυβῇ ἴοσγι ἢ 1κὸ ἃ βίοστη δρδαϊπβὶ Ὠἷτη, υἱτὰ 

οδδυγὶοῖϑ, δῃᾷ ψῖἢ Πογβοηθη, δη ἃ Ὑ}{Π| ΤΩΔῺΥ Β.}108, δῃἃ 6 δ|18}} τρδύοῖ πο οοπῃ- 
(γ168, δηὰ 5881} οὐΕΥ 6 1πλ Δη ἃ Ρ888 ου ναγὰ. 

ΑΙ] μἰδίογυ, βαῪ8 [θηροσία, 18 β᾽]θηΐ τοϑρϑοίηρ (Π]8 1Ἰαδὲ νᾶ οὐὗἩἨ Απεο- 
ἴδ, ΠΟΣῚ 88 δα 806 ἰο οοτητηδηὰ [Π6 ἸΠΟΠΘΥ͂ δηᾶ ἴδ ἴοσοθβ ἰ0 ΟΔΓΓῪ ἰξ 
ὁΏ, ΒΡΘΟΙΆΪΠΥ ἴὰ [86 ἴδοο οὗ [π6 Ἐβοιηδη8 ψγη0 δά ἔογθ ἀάθῃ Ἀπ ἴο 1ῃ- 

ἰοσιλ 16 πὶ Εσγρί. Τὸ (86 |ἶκ6 ρύγροβ Μϑυγοῦ ; δηᾶ τηοβί οἵ [16 
ΘΆΓΙΘΡ σοιμμπηθηίδίοῦβ ἀβϑὶρῃ υ8. 40---48 (ὁ (16 σΔΙΘΡΌΓΥ οὗ γεσαρτάι- 
ἰαίζοπ. ΤΏΘΥ Βυρροβα ἃ βΈΠΘΙΓΆΪ ΒΟΠΊΓΊΔΙῪ οὗἁὨ [6 ὙΠ0]6 οὗἩ Απεοςδαθ᾽ 

τοῖσι ἴο Ὀ6 ΒΕΓ ἱηίγοάαςαά, Ὀαΐογο ἔπ6 Ἑοουο]υϑίοη οὗὨ μιὶβ ὨἰδίοσγΥ. ὙΒΙ8 
8 Ὡοὺ ἱπΊρο531016, ᾿μδϑηλο 85 υ. 29 866. Β66ΙῺὴ8 [0 Ταροαὺ σῆδὶ πδὰ 
Ὀδθη 854 ἴῃ ν. 24. Βιυιϊὶ 1 τυ τοραγὰ 1Ὁ 85 ὙΘΤῪ ἱπργοῦαῦϊθ. Τα 
Τορϑι θη δὲ 80 πιο ἰθησίῃ Π6Γα οὗὨ δυθηΐβ 80 σηϊπυςεἰγ γοϊαιθὰ 85 [86 
ῬΓοοδάϊηρ, 18 αὐ ᾿θδϑί ἱπορρογίυπο, δῃὰ ποῖ οἴδβῃ [86 τωδῆποσ οὗ (88 
Δαυίδου. ΙΘηροῦκα δββογῖβ ἴπ6 ΘηΠΓα ἱπῃργΟ Δ ὈΠΠῪ οὗ δηοίθοῦ δπᾶ 

ἔουτί Ἰηναϑίοη οὗ Εφγρὶ δπὰ Ῥα]δθβδίϊηθ, οὐ 186 ρστουπὰ 1π8ὲὶ Απίϊοςσδυβ 
ὙΆ8 ἴ00 68 ἀπ ἰοοὺ ΡΟΟΓ ἴο οΟ]]θοί ἔΌγοθ8 δποιρ (0 ΘΆΓΓΙΥ͂ ΟἹ 50 ἢ 8 
ΑΓ ΜΠ δυσοθθθ. Βυΐ 1 Μίαςς. 1: 27 864. ΒΏΟΥΒ 8, ἰδαὶ Δῇοιν: Απ- 

ἰἰοου8 δὰ Ποαγὰ οὗ [(μ6 ποίδ]6 ἀοἔδαίϊ ὈὉΥ Δυάαβ οὗὨ 8 ρσΈποΓΑΙ, βόγοη, 
“ἢ6 88 Θηγαροά, δηαὰ ραίβογοα ἱορϑί μοῦ 411 (6 ἔογοθβϑ οὗ δὶ8 Κιηρσάοπι 

παρεμβαλὴν ἰσχυρὰν σφόδρα, απ ἐχοοοαϊησίῃ στοαὶ ἐποαπιρπιοηί." ΤΠαδ6 
Βα ρϑβἰά ργοίιβαὶυ, συ ἢ }]6 ἱῃ δὴ αἰ 46 οὗἩἨἯ ρΓΟρΡΑγδοη [ὉΓ δοίϊνα βουνίοθ, 

Δηὰ ἰδ Εχμδυδβίθα [ἷ8 ἰγθδϑυτυ, 1 Μίδοο. 1: 28, 29. Τὸ 1,γ8188, ἰδ 

ΒθΏΘΓΑ,, 6 ἰοῖ ὁπ δ] οὗ [ιἷὶδ ἰγοορ (1 Μδος. 1: 84), νβίοὰ 
διηουηίοα ἰο 47,006 (ν. 89), ψῖι ογάθγβ ἴο βυράυθ δηὰᾶ Ραγιοῃ ουΐ 

Ῥαϊαϑίϊηθ, (ν8. 8δὅ, 86), Ἰεαΐ, ἴδῃ, Απιοοδυβ νγ88 οί, δ {πὶ {{π|6.Ψ 
10 18. ἰηάορα ἰγαο, ἰδὲ ποῖ ΠΥ Αρρίδῃ, ἤοσῦ ῬΟΪΥ 8, ποῦ Φυβίη, ΠΟΣ 

ΤΑΥ͂, ΠΟΙ Φοβοριυϑ, αν ρθη ὑ8 ΔΗΥ͂ ρΑΙ[Ο]ΑγΒ δθουΐ (ϊ5 Ἰαιθβὲ 

μῶν οὗἩ Απηοοδυβ; Ὀυὺ ἘῈῸ παὺ 888 τεϑδὰ ὑδμοὶν ϑιγίδῃ ἰβίοσ᾽ 68, ἀ065 

μοί Κπον ἰΠδὲ 6 ΓΘ ΒυΙΩΤΩΔΓΪ68, ΒΟΓΆρΒ, δηα ἔγαρτωθηΐδ, Ἀσὰ 8}1 {πδὶ τϑ- 
τηδὶη οὗ ἰῃ686 ΓΙ ΘΓΒ ἱῃ γΓαβρθοὶ ἰο Απιϊοοδυβ᾽ Φοβαρῇυβ ἀδρθηᾶς οἢ 
1 Μϑος. ; δηὰ {18 ἰ8 πιδίηγ οομῆηθρα ἰο (Π6 ἜΘχρ]οὶβ οὗ Φι4α8 δπα ἢἷ8 
Ὀγοίμγθη. Τβοβθητ 6} } 6 Γ ΥΟΡῪ ΔΡΡΟΒΙ(ΟΪΥ ΤΟΙΔΑΓΚΒ: “ ΟἙγθ.ι18 ΟΠ ηἶΠΟ 

ἰηίαστα αἰϊχυβ οἱ σοηίηυλ 46 σοῦυ8 Απεοοϊὶ Παγγδίοηθ, αυ86 ἃ 5186 
δδίβδιϊβ βου ρίοσο δἰίᾳυο 846 ἀϊρῃο 116 γ]8 81} τηδηᾶδὶ. ὙὉΤμα ἀγσιηιεπένηι 

α βιϊοπίϊο, ΒρΘοὶ ΠΥ ἴῃ τοθρθοὶ ἰο δῃοϊθηΐ Ὠἰϑίοσγ, 18 [ΔΓ ἔστοτα Ὀοίηρ οοροιηὶ 
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Δηἃ βαἰἰϑβείρτγΥ. Οη [86 οἴδεσ μδηᾷ, (8:6 δοσύγδου οὗ [86 δβἰδίθιηθηίβ ἴῃ 
[86 Ὀοοῖκ οἵ δηΐοὶ, τεβρθοιίίης (86 ἀοιηδίῃ οἵ ΑἸδχϑῃάθυ᾿ Β δ ΘΒΒΟΙΒ, 
186 ΟἹ 8}1 μδηδβ δάμη θὰ ἰῃ ΟἾΠΟΥ οΆ86ε8. Ηδσθ 1ὸ 85 πδιταίοθα (86 
Θν 8 οἵὗἩ δὴ δχρϑαϊἰοη ἱπ υ8. 40.--48, ψ ἢ 118. ἀδβῦδὶ σϊπυΐ 688, δπᾶ 

ΔΡΡΆΓΘΏΓΥ ἴῃ ΤΟΡΌΪΑΡ οτάθσ. ὙΓᾺΥ ββουϊὰ (818 ἰδβυϊτμοου ὃθ ταὐθοϊοα 3 
ΝΟΥ ἀοο8 ἰἰ βἰδπα δοῃθ. Φθτοπιθ τοίουβ ἰὸ ῬΟΓΡΏΥΤΥ, γ8οὸ ττοῖα ἀραϊηϑί 
16. Ῥοοῖς οἵἩ ΤΑπῖοὶ, 88 βαυίηρ τι τοβραοῖ ἰο νβ. 40---48, (πδ΄ (Π6Ὺ 
ΤοΪδίθ ἴο [ὴ6 ἰαϑὶ ψᾶσγ οὗ Απιϊοοδυβ, ΠΟΆΡ 6 οἷἶοβα οὗ 818 16. ΦΔογοϊηθβ 

ΜΟΓΟΒ τυη ἰΠ 8: “ ΤΏΘ6Β6 {πηρ8 ῬΟΓΣΡΒΥΤῪ Γοίδεβ ἴο Απίοσθῃβ, ὈΘΟΒΌΒ6 
(ᾳυοά) Βα ἔουρμί, ἐπ ἐδδ οἰφυεηίλ γοαῦ οΥ δὶδ τγοῖση, ἀρδϊηβὶ ῬΙΟΪΘΩΩΥ͂ 

ῬΒΙΙοπλθῖορ, 1118 8:86 8 δοῦ, ψἴὸ πανίηρ ἱπι6} } ροηοθ ἰδαΐ ΑπεοοδΒαβ 
ΥΓΆΘ ΟΟΠληρ,, ΟΟἸ] οἰ θα ΤΊΔΗΥ ἰΒουβαηαβ οὗἩ ἰγσοορβ. Βαυΐ Απιοοσλαβ, |ἰκθ 8 
ΤΟΪΘΉ ἰοιηροδί, τ ἢ} Θμαγοίβ, δηὰ Πουβοηθη, δηὰ 8 πυιηθγουβ ἢσδοί, 

ΘηἰδΓθα ΤΠΏΔΠΥ͂ ΘΟΌΠἰΓΙ68, Δηα ἰαἰὰ τναϑίθ ἜσΟΥῪ {πῆς 88 ἢ6 ρββ56α δ]οηρ ; 
δηὰ ἢδ6 σϑηθ ἰο Ψυάσδα, δηἃ Του ῆρὰ ἃ ἴον οσ ἰἤογα ἴτῸ (86 τυ οὗἁ 

(86 οἷἵν να] 8, αηὰ τΠ6η ῥγοςθοᾶθά ἰο Ἐργρὶ." 11οὐ Ὁ 06 τοι ΤΩΡ εΓΘά, 
[δαὶ Φογοπιθ ἀο68 ποῖ Β8Υ ἃ ΟΣ ἴο οοπίγϑαϊοί (8 ἷ8 δίδίοηοηΐ, ΔΙ ΠουρὮ ἰΐ 
τυ 6 ἴον ἢΪ8 Ἀνογίθ οὐ͵θοὶ ἴο ἀο 8ο 1 6 οου]ά, ἱπαβαλαο ἢ 88 6 τισὶ 
ἴδθη σοΐίδγ [86 ραδβδβαρα ἰο ἢὶ8 ἔδνοῦίθ Ἂπέϊολγίδί. 1 ἀο ἢοῖ 866 ΝΥ [86 
ἰδδΕΪ ΠΟΠΥ οὗ (86 ὈοΟΚ Ὀοίοσα 8, [πΠ6 (}} οοπῆτγιηδιίίοη οὗ ᾿ὶ ὉΥῪ Ῥοῖ- 
ΡΗΥΤΥ, Δηαἃ {Π6 ΔΡΡΑΓΘΏΓΥ οοηβοηϊηρ δἰϊαάα οὗ Φοτοπιθ, ἀο ποῖ ρΪδο6 
186 πηϑίίον Ὀαΐογα 5 ΑΙΣΪΥ οἱ οὗὨ [86 τοδοὴ οὗ ἀεξίγμοίέσε ΟΥἹ ΕΟ δι. 

7Τῆα ἐΐπια ΟἹ (ζλ6 ὁπα 18 ἮΘΤΘ, 88 γϑρθδίθαϊυ θείογε, [86 {πὴθ ἰῃ τ ΠΙοἢ 

1} τεΐρῃ οὗ 1Π6 ἰγγϑδηΐ ψγϑ ἴο οοῖὴβ ἴο 118 ὁπά. [ὶ πϑαᾶ οὶ ὃ6 ᾿ἰπιϊοἀ 
ἴο ἃ ἴδυν ἀδ 8, Οὐὁ ὅν τλοηί 8, θὰΪ σδηηοῦ ΓΘΑΒΟΠΔΌΪ ὃ6 Θχίοηάοά ἰο ἃ 

Ροτοά [ᾺΡ Ὀ8οκ ἴγοπι ἴπθ ἄδαίμ οἵ ΑπΠοοιι8.--ϑι, 11τ ἐλγιϑί αἱ, 

θογτον θα ἔσουι [86 δοίΐοῃ οὗ μβογῃμϑᾶ θθϑβίβ ἴῃ {Πεὶγ δοηίθϑίβι ΤτΟρ 81}, 
ἰο αἰζαοῖ, πιαΐδ ισαν' ᾿ροτι.---- ν, ἩΛΠρΡ. οὔ ΣΘ, νὴ ἰγαπβροβθᾶ Ὁ, 
1 18. ἃ ὙΘΓΥ Θχργαβϑῖν ποτὰ, ὙΦ τηθϑηϊηρ ἐεπερεδί, δίογπι. ΤΣ 3} ) 

τοδὰ υ-δλο-οηϊῳ-υ διὰ, ἴον (Βθγο 18 πὸ αγίξοίδ Ἦδτθ, (Ὀοῖι (86 ρῥγδςθᾶ- 
ἸῺΡ ποῦῃβ 8δΓῸ ϑῃδγίμγου8), Ὀυΐ 5 18 ἃ ᾿ΓΕΡ. 8Ππα ΘΟΠΙΌΓΠΩΒ [18 ρυποί- 

υδίϊοη ἰο ἴἢ0 Ηδίορηῃ (απιοίβ [Πδὶ Ὁ] ονγθ, ὃ 28, 2. 89, α'5θο Ρ. 8ὅ 
ποία 2. Τα βιιηὴρβ Ὀοϊοπρϑα ἴο 1ῃ6 ϑγτγίδη 8θεί.----ῷ ἘΞ, πιατοὴ ἑηΐο, 

ἑπυαάε.--- ΧὩ. ἷ. 6. ἀἶϑεγα οομπέγίος πάον ἘρΥριΐδῃ βναυ, ἰῃ Οοα]6- 
ΒΓΔ δηὰ Ῥαιββδίίπθ. οδλαϊέ ουονγισλεῖπι απ ραδς οπυατγά, δῇ ἱπιαζθ 
Ὀοττονοα ἔγοῃ (Π6 ονογβονίης οὗ ἃ τι σὨ Υ ΒίΓΘΆ ΠῚ, Νέων ΒΥ ΘΘΡΒ ΔΥΑΥ͂ 
ΘΥΘΓῪ {δηρ ορροβϑα ἴο ἰΐ. 

(41) Απὰ πο 58|4}} τηδτοὺ ἰηΐο (ἢ ροοάϊγ Ἰαηὰ, πὰ τὰϑὴν 88}}} [41], Ῥαᾳὶ [Π|686 

88.4}} ὕὑ6 ἀε! Γνογοὰ ἔγοπι ἷ8 δηά, Ἐάοπ, αηὰ Μοαῦ, ἀπὰ (6 οἸϊοΥ ρᾶτὺ οὗὨ 1ῃ6 5008 
οὗ Απηπιοη. 

ἼὭΣΠ Ὑ , 866 οὁη 8: 9. 11: 10. ---α ΤῚΣ" ῥ᾽ υτ, ἔδπι. ΚΘη βυ ὈϑΔῃ γΟἾΪγ, τα 

ΠῚ 
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περιϊεεδυιάσα. ΤΈο πγαδο. νϑχῦ (Πιδἱ [Ὁ Ἰονν8 18 Βἰ ΙΡΙΥ οοπδίγειοίίο αὐ δεηξίπι, 
ἰῃδϑι}υ ἢ 88 ηρείξεξιιοδ ΟΥΓ πιοπὶ ΑΓΘ τααϑηΐ. ---- "5.2. ἄο68 ποῖ Β6ΓΘ 80 πιυοῖ 
᾿πηροτὶ οχοίβίοη 88 ἀθίθαδί, βυ δ) υχαίίοη, 10 που]ὰ βϑϑω, (μογοΐογο, (πὶ (19 

ἰἸαδί ἰωνδδβίοη οὗ Ῥαϊθβίίηθ, Ὁ. Απίοοδυβ, 88 Ὡοΐ οὗ 80 βεύεγε δηά Ὀ]οΟαΥ 
ἃ Ομδγϑοίου 88 ᾿ἷβ8 [ΟΓΏΊΘΓ Οθ8. ΤΠ ΤΘΘΒΟΩ 18 Οὐνίουβ. ΤῺΘ σου 
88 ὨΔΔΙΏΪΥ ϑυυάυ θα, δα Πο]ὰ ἱῃ β᾽δν βῃ βυ) οι ο ὑπο σ ἷ8β Ορργθβϑῖνθ 
ΤΑΙ ΣΙΣῪ φονθγηπιθηῖ, δηα Πα ΒΔ ἃ ἰΑγχζβ ρασίυ οὗἨ δθδί θη ἢ 6008 ἴῃ ΒῚ8 
ἔΆΝΟΣΙ ἔγοιη ΓὩΘΙΌΘΏΔΙΥ δηα ΟἾΒΟΣ σοηβιἀογαίίομβ. ΤῈ ἴδν ὑμαὶ 81}} 
Τοββίοἃ ὝΟΣΘ ΟΥΘΓΌΟΣΤΩΘ πα ργοβίσγαίβ ἃ. [Ι͂ῃ {16 στοαὶ Ὀδῖ]6 τ 
ΟΘογρίαθ (1 Μίδος. ἴν. Β. Ο. 165), Φυάδβ βαὰ νεῖ 8000 πιοῃ, δμά {8686 Ὀυϊ 

1:1 δαυϊρρεοά, 1 Μδος. 4:6. ΤΤ6 ἰαϑὲ ἰμναβίοη οὗ Απίοοδυβ, ἱΒογείοσε, 
16 ΤΏΘΓΘΙΥ ἰουσμαά μ6γθ, δὰΐ ποῖ ἄνγϑὶς ὑροῦ, Ὀδοδυδα 118 οἴδβοίβ οου]Ἱὰ ποὶ 
Ὅ61}1 θ6 οοτηραγοὰ χἱϊὰ τμοβ6 οὗ ἰὈσηοῦ ᾿ηνδβίοηυϑ, Φάοπι, απά Δϊοαδ, 
απά ἰδ οὐίοῦ ρατί 97 (δα τοη5 οΓ Απιπιοη, ἀπ ὶὶ ἴῃ (886 βουΐδ, δηϑά 
βου Π-οαδὶ οἵ Ῥαϊθϑίϊπθ, δῃὰ ουὐδ οὗ (86 τϑῆρε οἵ Απίοομυδβ᾽ ἀϊτγθοὶ 
ΤΩΔΙΟΒ ἰοὸ Εσυρ Βυὶ ΜἘὮΥ δγὰ {ΠΥ ποϊοα ποτ ἢ ὙΤὴ6 ἱπρ]ολίίοι 
Β6ΘΩΠ18 ἰο 6, ἰμδί {Π6Υ (6 Ὀεϊοηρσαά ἰο 18:6 ἀοτμαίη οὗ Ἐφγρί, δηὰ πουϊὰ 
ΠΕΑΙΌΓΑΙΙΥ αν Ὀδθῃ ΟΥ̓ΕΓΓΆᾺΠ Δπα βυ)υραίοἃ ὉῚ Απιϊοςδυδ, μβαὰ (ΠΟΥ͂ 

Ὀδο ψ]ίη {86 16 οὗἁἨ δὶβ πιαγοῦ. ὍΤμδ ΤΊΧ Σ, δοηι σοιχσιγίεδ, οὗ [86 

Ὀσϑοθάϊηρ, γ 6786, ἀδδβίχηδίοϑ ἱμβοθα οουηίτῖθβ βυδ)θοὶ ἰο Ἐργρί, ἰΒτουσὰ 

τ ἰοῦ (86 ϑγτγίδῃ ἰηνδάθν ραββθὰ οἱ δΪ8 πιδιοὶ Ἰηἴο ἰμδᾶὺ ΘΟυΠΓγ. ΤΒΘΣΘ 
ΒΘ6Ώ8 (ὁ ὃ Βποίδον ἱπιρ]Ἰοδίίοη, 8]80, ἰηΏ ψλμδὶ 18 βογα βαϊά, τίζΖ. (δδξ 
Αμαοοϊιι8, ἰὰ ἢ18 ἰογοσ νυἱοίοσίουϑ δἜχρθαϊ!οῦβ, πὰ ἰδίῃ ροβββββϑίοῃ 
οὗἩ μοδθ οουηίσ68, ἱπγουρ  ]ς ἢ, οα 186 ργαβϑθηΐ οοοββίοῃ, ἢ6 αἀἰὰ πο 

ΤΏΔΙΡΟΒ. 6 οδὴ ΠΆΓΑΪΥ 566 ΔΏΥ τοῖν ἴου ρϑγι ου ΔΓ Ζίηρ [86 σου πίτ 685 
ἴῃ ᾳυρβίοη, 1}1688 [686 οἰτου ΒΒ ΠΟΘ8 ΘΓῈ 88 (ΠΟΥ ΔΓΘ ΠΕΓΘ βυρροβοά 

ἴο Ρ6. Τηθ οουμῃίτια8 οὗ {παπιβοῖνοδ γοσα οὗ 11{{160 δι σηϊβοληοθ ἴῃ (86 
ἅτ οὗ Απιοομυβ. Βυΐ {{ [ῃ6 ϑρθδκοσ, οἡ {18 οοσββίοη, 18 ἀθβευιθίης 

Δ ἰηνδϑίοηυ ὈῪ Απίίοομυϑ ἰαίον ἴβδη (86 οἰμοῦβ δῃὰ ἀἰϊβδγθηι ἔσοπιὶ (μχθ τι, 

δηὰ [8 δἀάβα (18 ΔΡΡΑΥΘΏΓΥ πλϊμυΐθ οἰγουμηβίδηςα ν᾽ ὩΙοἢ νν6 ΓΘ ΠΟ 

οοῃδίἀδγίηρ, ἰῺ ογάοσ ἰο δβρθοϊβοδίθ δηὰ σζδκθ ἃ ἀϊδιϊποίίου, [μθη 8}} 18 

ποΐ ΟὨΪΥ ρῥἰδὶῃ θαυΐϊ 4180 δἰψηϊἤσδηί. Ενάθηοο οὗ {86 αἰζθηϊίοη οὗ ΟΠ. 
ἴο {8686 οἰχουτηδίδησοδ, 1 ἴανα ποῖ ἰηἀδοὰ Ὀδοη 80]6 ἰο ὅπᾶ ; Ὀυὶϊ ἰο ΤΩΥ͂ 

ΟὟ πλϊπα ΠΟΥ ΔΡΡΘΑΓΡ ἰο ὃ6 ᾿προγίϑοηϊ ἰο (86 οχρίδηδίίοη οὗ (86 ἰδοχὲ, 
Ηον οἶδ οϑὴ Μὲ δοοουηΐ ἴογ ϑυς ἃ τρθπίίου οὗ (86 ρείυ πδίίοηβ ἴῃ 
αυσϑίίοη 5 Απὰ ἱπάφο(, 88 φοαὖῦ τνἃ8 ΠΟ τΔΟΓΘ ἃ Ὡδίϊοῃ δ [86 δοίυδὶ 

πη6 οὗ Απιϊοομιβ, μον οουἹὰ ἃ τιον οὗ (86 Ὀοοῖ οὗ [δῃῖ6], ᾿νιης 
(48 ἰμ6 ΤᾺ ΘΓ 88. Μ|}1} παν 10) δον ἴμ6 ἀθϑαίῃ οὗ Απιοομυβ, παν 
ἐπουρμὶ οὗἁ ἱπδουίίησ Μίοδῦ μεσ ἢ 1 δα αἰά, 1ὑ ννδβ ἔγοτῃ ἃ δεῖ ρυγροβθ 
ἴο πιϊ5]6δα ἢ]5 Τοδάθυβ σαϑρϑοίϊηρ ἴμ6 [ἰπ6 ἰπ τ οἢ δα ᾿ἰνορα. ΤῊ 
ΠΟΜΘΤΟΡ ἀοα8 ποὶ ϑοοογὰ ΜΓ} (86 νΥἱθῦν8 σοϑρθοίίησ Εἷμα, τυ ῖο ἢ συ θ ἢ 
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Τ1ϑΏροσκα Ῥσοΐδεββ ἰο θηἰεγίδίη, Εἶπ]. Ζ. Οὐσηπι. 8. ΠΧ ΧΧΥ͂. θα. ΤῊΘ 
βκοίοἢβ. Ὀοίογα υ8 ΘΧ 118 οὔ οὗὨ ἰΠο86 πχϊπυΐα τους ἢ 68, νυ ϊοἢ βοοὰ ἰὸ 

Ροϊηϊ ἴο {86 Ππαηα [αὶ πηυϑὲ ἤανο ἄγαν 1. --- ΥΝ Ἢ ἀο68. Ὠοΐ τηθδπ [Π6 

δείίεν ρατὶ ἴῃ 1116 δδῆβα οἵ ἰδγϑδγ ρογιίίοη (όβθημ.), θὰΐ (88 ολίφ ρατί 
ἴπ (86 86η86 οὗ πὸ ἰραάϊηρ οὐ ργεαοηιϊπαπὲέ ρατί. 

(42) Απὰ δδ6 5}4}1 (ταδὶ ἰογί 9 Πδηὰ δρδί δὶ βουοταὶ σου γίοβ, δηὰ ἰΠ6 Ἰαηὰ οὗ 
ἘφΥρὶ δἴνα}} ποὶ Ὄβϑοᾶρα. 

ΤῊΣ ΝΣ, 80η16 ΟΥ̓ δευεγαὶ σοιπίγίδδ; ᾿ἰκα ὉτοΣ, δοηιθ ἰΐπι6. ἼΤΉ686, ἔγοτι 
[86 ογάου ἴῃ ψ ϊοῖι (ΒΟΥ γα τηϑη(οηδά, ἀγὸ ἀἰδγθηΐ ἔγοτῃ [πο86 ἴῃ ν. 40, 
δηιὰ ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ἀγα ἴμο056 σουηϊΓίθ8 ᾿γίηρ οα ἴῃ 6 οϑδίθγσῃ Ὀογᾶο οὗ Ἐργρί, 
1γου ἢ τὶς Απιοσμυ8 νου] Ρδ55 ἴῃ 818 116 οὗἁὨ ΤΛΆΓΟΏ. --- ὩΣΧΏ, 88 

ἃ οομπίγῃ, (Δ Κ68 86 ἴδηι. νϑγὺ δβίηρ. δεν ἴ. Τδδί [86 ἱηναβίοη οὗ Εγρὶ 
85 8Π οί} δηά ἃ δι: 6 88} ΟΠ6 [ὉΓ 8. {1π26, ΒΕΘΙῺΒ ἴο Ὀ6 ἱπάϊοαίοα ὮΥ͂ 
186 ποχί γβῦδθ. 

(43) Απὰ ἰιὸ 8}}4}} τα ονδῦ (δ ἰγεδβιγοθ οὗ ρο]ὰ δπὰ βίἴνοσ, δῃ ἃ ΟΥο 81} (π 6 ΠΌΒΕΪΥ 
τθϊησ6 οἵ Εσγρι, δηά τῆς [ἱθγδηβ δηὰ {πὸ ΕΠ ΒΙορίΔη8 8}}81}} νγαῖξ ου ιἷ8 (ϑοϊβίθρβ. 

7ΤΆο ἱγεαειγες οἵ Ἐσγρὶ ποῦ ἀου11688 τ μδὺ ἢ 88 ἴῃ αυσδὲ οὗ ἴον μ6 
ΔΘ ΠΟῪ δἰγβί 664 ἴῃ γοϑρθοῖ ἰο ΤὩΟΠΘΥ͂ ; ΟΟΡ. 1 Μϑοο. 8: 29. ---- ἈΣΠΣΣῚ 
Δ ὙΠῸ [86 ἀγίϊοὶθ, 8 ἰβ [886 πιοῦθ Ομ πιοῃ ὑϑαρθ ὈΘίΌΓΘ [86 πδπλ68 οὗ 
ΒΟ βίδηοοδβ, ὃ 107. 8. ΒΘΙΊΑΓΪΚΒ, ὅ. --- ΤΏΘ ΤΑ γδηΒ οὐ (Β6 πογίμ τοδί, δηᾶ 
[86 Εμορίδηβ οα τ[86 ϑδουΐὰ οὗ Ἐργρὶ ψοσο αἰἰδοβϑὰ ἰο {86 Ῥιοϊθιωδϑδῃ 
ἀγηδβίυ ; οορ. ΕΖεκ. 80: ὅ. ὙὨΒ ροββεββίοη οὗ Εγρί ρᾷᾶνβ Απίίοοδυβ 
ἀοπιϊπίου νον ἴπο86 οουῃίγΊ68. ---- ἸΠΦΧῸΣ,, ΕΠ. [684}} 06] ἐπ λὲδ δίερδ, ἷ. 6. 
8ἢ}}4}} (Ὁ}]1ονν οἡ δἷϊον ᾽ΐπὶ δ8 (μεὶρ Ἰθδάβσ. ᾿ 

(44) Απὰ νῖι ἀΐηρβ ἔγοπι ἴπ6 Εδδὶ πὰ ἔγοτῃ (6 Νοσί ἢ 5}41} 1ΠῈῪ ἀϊδίαγο Εἷπὶ, 
δηὰ δ 88} πῃ αγοῖ ἰοτἢ ἰῃ στοδὶ τταῖῃ ἴο ἀ6ΘΊΓΟΥ͂ Δηὰ ἴο ΙΔΥ Ὑβδῖὴδ ΤΩ ΔΏΥ. 

ΗΟ Απιοομὺθ 88 ἴῃ (86 δἰυ46 οὗὁἨ ἱπβίιοιἑπρ ἃ θηδὶ ὈΪΟῪ ὕροι 
ΨΔΦυάοα, ἐἰάϊηρβ τοδομοα δἷτα, ἰμαῦ ἐμ6 Ῥασίβίδῃβ ἴῃ (6 Εδδϑί, δῃὰ (868 Ασ- 

τοϑηΐδηβ πῃ ἰδ Νογίῃ, βαὰ σϑῦο]]οὰ δηὰ τοίυϑϑα ἰο ῥδὺ ἐγίδυϊο ἢ Ἰδαϊί. 
Υ. 8. Αρρίΐδῃ. ο. 46. 1 Μδοο. 8: 872. Αττηθηΐα 6 βοοῃ βυδαποά, δηὰ 
ΤΑ Ὠίηρ; ([Β6ης6 ἰο ΕἸγπδΐ8, ἱὰ ΟΥΘΣ ἰο0 ΓΘΡΙΘἰβἢ 8 ἰΓΘΑΒΌΣΥ ὉΥ σοῦ- 
Ὀηρ, ᾿Ἰϑιηρ 68, Β6 ἰμδγα πιοὶ ὙΠ] ἢ ἃ δίρτδὶ τορυΐβθ, {μδὲ γγ88 βοοῃ []ονθὰ 
ὈΡ. 9 ἀρδίῃ. ---- Αϑ ἰὸ Ὁ, ἔδσῃ. Ρ]υγ., ᾿ξ βθϑῖηβ ἰο 06 δβϑοοϊαιθὰ νὰ 

ἃ γοσὺ ρίυν. γιαξοιίηθ. ΤιΘηροῦίκθ ΠΕΤΘ δοσῦδ868 [8 ἩΤΣΙΓΟΣ οὗἁ ΠΘρ] ρΈ 66. 

Τοθϑ Β6 ποὶ κοῦ, ἰμαὶ ἴΠ6 ΗἩΌγανΝ ἷἰ8 βυβοοριῖ 6 οὗ Δηοῖ μον ἰγδηβἰδιοη 
ἴδ (δαὶ ψ μῖοἢ μ6 ρίνο ἢ ὙΒαὶ αἱ" ΠἸΟΌΪΠΟΥ ἱπ τωδκίηρ ([πΠ6 που (δ 
Αδος. οὗὨ ἰηϑέγατα η 8} }γ, δη 4 ἰγαηβιδίηρ ἰμυ8: Ἡρ δ [6ν1}} ἐἑἐπος δλαϊὶ 
ἔλεον ἰεγτί ν οὐ ασίξαίδ ᾿ΐπι, ἴῈ6 νοτῦ Ὀαΐηρ (86 (μι; Ρογβ. ρὶυγ. σι [ἢ6 
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ἰράοῖ, Νοῦλ. ἢ 1 δρργθμοπά ἐμ τὰ ροϊαιϊρ ΒΟΎΕΥ͂ΘΣ, (0 09 Ὁτϑιπ3", 
1, 6. 10 ἰδ ἃ γογὺ βῃρυϊαν πα ὁπό δλαϊῥ ἰενγὴῳ ἀΐηὶ τὰ ἢ6 8}8}} Ὀ6 ἰογγθοά, 

(45) Απὰ Πα 8}4}]} Ῥ]δηῆϊ ἢΪ5 Ἰοῦτ γ γαραὶ ᾿οπὶ Ὀοίτοθη [πΠ6 568 πὰ [πὸ ΠΟΙ͂ ἀηὰ ὈοδΔα- 
εἶδ] πιουπιδίη, δη ἃ ἢδ 5}}8}} σοπης ἴο πἷβ πὰ, δηἃ ποὴς 814}} μοῖρ ἢἰπι. 

ἼΝ, πκὸ 186 Ατδῦ. ραάαῃ, ταβϑὴ8 ἰοψ μαίαςσε; δυβῇῖ. ἴοττη Ἴσον. 

Ὑμδὶ (86 ἰθχί τοϑδῃβ ἰδ, (μα [6 ἰεπί οὗ Απιϊοσ 8 νγ88 8 βρ᾽ϑῃάϊὰ βίγυο- 
(Ὄγα, Κα {μαι οὗ 84 Ρδΐδοθ, τηδάδ ἰοῳ 88 ἴΠ6 γβ γίηρ ροϊηϊ οὗ 16 Ὑδοὶς 
ΔΓΤΩΥ. --- ὈΛ2", ᾿ξ δεα5, Ὀαὶ [Π6 Ρ]αγαὶ οὗ πουηβ ἀδδιρηδίϊησ σταδὶ δηὰ 

Θχίθηβὶ 6 Πη88868, 18 ΟἴΘῃ οἰ ρ]οΥ δα ̓ ῃ Ὀγοίδγθηοθ ἰο ἴπ6 βίηρσυΐαγ, αὶ 100. 
2. α. ΤΠ6 Μεαϊοσταηθδη 868 ] [816 ἰο 6 τηθϑηΐ Βοζγα. ---- ΤῈ υδυδὶ 
οοηῃϑίγυοίίοῃ, ὃ. . . ἼΞ 18 ΒῈσα διῃρίογοα, 85 τηδγκίπρ ἴ[Π6 ἱπίθγιχβάϊδια 
δτουμπὰ Ὀεΐναθη ἔν οὐ)θείβ ; 866 [,οχ. Ὁ. Α. 2. ---- Πεαινζϊ λοῖψ πιοιη- 
ἑαΐπ 18 80 Ὠϑπη6α, Ὀδοδι56 (Πδὶ τηουηίδῖη 18 τηϑϑηΐ οἢ ἡ δίοἢ (86 ΒΟΙΥ ἰδτὰ- 
ὈΪθ ψα8 Ὀυ}}. ὉΡ 85 ἰβκίηρ [86 ρ͵δοθ οὗ δῇ δάἀ)βοίϊνθ, ἀοθϑ ποῖ πε]]} 
δάμαϊὶ {ΠΗ [ἀγιῖο]α, ἰβίποα οὐ 1186} 1ὑ ΠΊΘΓΘΙΥ τϑγ ΚΒ ΠΟΓΟ δὴ δυβίγαοί 0 8}}. 

Οπεΐδεῖοπ οὗ [Π6 Ἀγίοϊο ὈΕΙΌΣα ρΌΓο δοβίσαςίβ, ἰδ Π 6 ργϑαοιϊηδηῖ, θαΐϊ ποὶ 
ΘΧοϊυδῖνο, υδασα ἢ ΗΘΌΓΟΥ,. 
Το ἔδαγίι} οηὰ οὗ Απεϊοοϊβ ἰ8β ἀσαῖη ρῥγϑάϊοιοα, 88 ἴῃ 7: 20. 8: 25. 9: 

27. Βυΐ ΜἘΥ ἰδ (π6 τηρηίοη οὗ Απιϊοοϊιδ᾽ Θποδιαρτηθηὶ δαί [86 
Μοαϊθγγαπθαμ δηᾶ «6γυβδίθῃ βοσα ὑὈγουρμΐ ἀραίη ἴἰο υἱὸν, δεν [δὲ 
ΒΡΘΆΚΟΓ δαά Αἰγοδὰγ [Ο]ονν θα Ὠΐτα ἰο ἰἢ6 Εδβὲ 2 ΕῸΓ [Π6 ρυγροβα οὗ ἐκι- 
»γεδδίοη, 1 βου] ΒΆγΥ, γί μοῦ ἰΠδῃ ἔγοπι ΔΏΥ͂ ΠΘΟΘβϑιυ οἵ [86 οβ6. “Ἰωοοκ 
δὲ [Π6 οοπέγαϑί, ((1Πὴ6 βρθακϑὺῦ που] βθθῖλ ἴο 8840} ; “ποῖσ, Απιίϊοουβ. δἢ- 
ΟΔΙΠῚΡ8 ἴῃ ἰδ ἸΟῪ ἰθηΐ |{Κ ἃ ρβῖδοθ, ταθα! ἰδιΐπρ ἴπ6 ον γί γον οὐ [Β6 ΠΟΙ 
Οἱ δηᾶ ἰθρὶ]θ ; πεαί, γῬ8 566 ᾿ἶπὶ ἰῃ ἀἴθρτϑοα --- Δη Ἔνθ ἰὴ (Ὧ6 ΘσΟΩὨϊο5 
οἵ ἀεαίδ, βίγίοκθη ὈΥ δὴ ἰην βὶ Ὁ]6 πὰ δὴ ᾿γγθβιβι Ὁ]6 Βαπᾶ. ΤὨΘ ἱπίογοδί 
μῖῖδ πο ἃ ΗΘΌΓΟΝ που ]ὰ ΒΌΓΨΟΥ [Π]8 ΡἱοίΌΓΟ, ΤΥ Ὁδ ἱπμαρίπρά, Ὀυὶ 

οδηηοὶ Μ6}} θ6 ἀδδβογι θα, 

ΟΠΑΡΤΕΝ ΧΙΠἧ. 
[Νοιδίης σδη ὃ6 ρἱδίποε, (Βα (παι ἰθ6 Ὀεχίπηΐης οὗ ἐδ σὈΘΡΙΟΥ ὈοϊοΏρο ἰο τὰ 

ῬΙΟΡΉΘΟΥ ὙΔῚΟἢ ργοοοᾶσα. [{ 8 Ὠοὶ ΟἿΪΥ ἃ οοπιπυδίίου οἵ [Πς δή άτοβϑ οὗ [6 88Ππ|9 
ΒΡΘΔΚΟΓ, Ὀὰὺ ΘΥΙΔΟΠΕΥ ἃ 86486] οὗἩἨ 1Π6 58πι6 βυύεο. Το ἀϊνίρίοῃ, [ἢ τηδᾶς δἱ δ]}, 
δου] παν ὈΘοἢ πιδάθ αἱ 1ῃ6 οπὰ οὗ 12: 8. 

(1) Απὰ εὐ ἴδ 9Ξδσηὸ ἴπ26, Μίοβδεϊὶ, [ς στοδῖ ρτίποθ 8Βο ῥτοιϊςείδ [ῃ6 8086 οὗ (ἢ 
ΡΘΟΡΪΞΘ, 81|8}} βία ὕρ, Δηὰ (ποτ 884}} Ὀ6 ἃ εἴπις οὗ ἀϊδῖγοβϑ ψ ΠἰσὮ πονοῦ γ85 5ἴηοο [86 
οχἰ βίοησο οὗἁἨ ΒΥ παιίοη πηι] (πὶ ρογίοα ; δηὰ δἱ τηδὲ πιο τῆν ροΟρὶο 8}8}} Ὁθ ἀδ- 
Ἰἰνογοά, ἜΥΟΥΥ Οἠα ὙὮΝΟΒ6 ΠΑΠΊΟ 18 Τουπὰ πττοη ἴῃ τη 6 ὈΟΟΚ [οὗ ἴ86 Πν]ηρ]. 

ΠῚ ΓΙ 3} οδηηοῦ γγ06}} Ὀ6 τηϑὰθ [0 τΏθϑῃ δἰἴμ ον αὐ δοηιὸ Γμίυτγε ἰΐηιε, οἵ 

αἱ δοπιδ [᾿πἀοβηϊι6 ἐΐπιδ. ΤΙΣ τηθδμ8 ἐλαΐ, ἐλαξ δαπιδ; διὰ Ὑβθὴ (δὸ 
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αιοϑίίοη ἰβ αὐκοά : ΤῊΘ ϑανηδ 85 ὙΠδ8| (86 ΒΒΥΟΥ οὗ σουΣβ6 τωυδέ θ6: 
ΤΏδ 88π|6 ψ οὶ ἰΠ6 ργθοθαϊηρ οοαίοχί μα8 δἰγεθ αν ἱηάἀϊοαίά. Ηδνος- 
Πἰο Κ᾿ 8 ἰδθογθα δΥρυμπ δ (0 5ΠΟῪ (δαὶ ἃ Μίοδβδίδηϊς Ρογὶοα, ὶ. 6. οἱἴποσΣ 

Ὀοέοτο [π6 ἢγϑι οὐ δοοοῃὰ ροσϊοὰ οὗ ΟἸσίϑι᾽ β γοῖ ἔλίαγθ σοτηϊηρ, 8 τηϑδηΐ, 
Βανα [Ἀ116ἀ ἰο τα ΚΘ ΔΩΥ͂ ΘΟ ΠΟ ἢρ᾽ ἱπιρτοβϑίοι ὈΡΟῺ ΤΥ πη, Ὀθοδι86 1 
Ἄεδηποὶ Δθδηάοη (6 Ρ]δίη τρθϑηΐηρ οἵ [Π6 τοιάδ, δηὰ δοςσδρὶ οὐ ἃ οοῃ͵θο- 
ΔυΓᾺ] ἱη(ογρτοιοῃ ἰπ [86 τοοῖὰ οὗ ἰ. Νίοῦ, βθη ΒΘ γοΐδσγβ ἰοὸ Τ ἡϑοἀογοὶ, 
λϊον, Οὐσοεείυδ, ΤΠ Ἐπρογουγ, (ἰοἰοῦ, δηὰ Βοοβ, 88 Ὀείηρ οὗ ἰΠ6 88:6 
ορίπίοῃ, ἀοθ8β [18 δα ΒΥ π|6. ΤὭΕΒΘ ἱπιογργοίοτΒ δρρ ϊοὰ {86 ργθοοάϊης 

οδδρίοσ, δἱ ἰϑαβὶ [86 ἰδίου ρογίοη οὗ ἱΐ, ἰο “πέίολνίδέ Ἰηβίοδα οἵ Απεοσδυμ, 
δηὰ {πο ΓΘΙΌΓΘ, σοηϑ δέ τὴ ἢ} {ΠΕ Ὶν τθν 8, (Π6Ὺ ἱπίογργθίδα ἰδ ρΡαθβαρῸ 
Ὀεΐογθ υ8 ἴῃ 8. ΘΟΥΓ ΘΟ ἀἰπρ ΤΠ 6Ρ. Νοῖ βηάίηρ ἰἱ ὁποφαίίοαζίῳ Ροθδὶ 16 
ἴογ πὸ ἰο ἰδ {86 8812ὴ8 οοὐγϑο, 1 οσδηηοὶ οὐ] οὐν θὰ ἴῃ το δίοη ἴῸ 

δ ΠΣ ΓΟ. ΤὨΘ ΔΡΡΘαὶ ἴἰο Μαῖίί. 24:21, 22, Ὁγ Ηνογηϊςκ, ρῖνϑϑ. 88 11||6 
δϑιἰϑδοιοἢ 88 [Π6 Ργοοραϊης νἱοῖν, μοὶ βίδπάϊηρ μα 661}8 11 σπέδολείἀφηά 
(ἀεεἰδῖνθ). 10 τοπιδίῃβ γαῖ ἰο δ6 βίονσῃ, (αὶ (μΐ8 ρϑββαρα ἀοξββ ποὶ ΒΡ Υ͂ 
ΔΘΓΟΪΥ ἴο [86 ἀοσδίσυοίίοη οὗἉ Φογύδαϊ ἐπι ὈΥ [Π6 Βοπιδηβ. Ἠοθτηδη (Υ ὃτ- 
ἀΐξ. εἰς. 8. 818) δπἀβ ἔδυ! νὴ (86 οχορθβϑὶβ πιο Ηδνογηῖοῖκ πὰ 
Οἰλοῖβ οὗ (86 16 ορί που βυρραοβί ; ὃυϊ δ6 Πα88 βΒυδειἰυἰοα δηοίμον ἰῃ ἐΐ8 
τοῦπι, τ δΐοῖ ΒΘ 6Π18, δί ἰϑαβί ἰ0 116, ἰο 06 πὸ θείνοσ. Ηδ γϑίδιιβ ΠῚ ΤΡ Ὲ 
ἤγϑβι ἰο 86 ροτγιοά οὗ Απίϊοοδαδ᾽ ἀθδίἢ ; δῃά (ἤθη ἱπιπιϑαϊδί 77 ῥτοοθοὰβ 
ἴο 880, ἰδὲ Ὑυμδὶ [Ὁ]]οὐγβ τοίετϑ (0 ἃ ρογοά δὐ {π6 οἱοβθ οὗ (π6 ὨΙΒίοσΥ οὗ 
πδίϊοηϑ8, ἱ. 6. ἴο 8 ὑἴϊπ|6 οὗ ἰγουδἷ]θ δηὰ αἰ βίγοβϑϑ ὙΠΟ ἢ 5}.8}} οοὴδ δἱ ἃ ἀϊ8- 

ἰΔπί ρεσοά ὕροη 811 πδίΐοηβ, ἩΜῚ16 ἰῃ6 “6 }178 8}4}} θ6 ἀοέδηἀοα δηά ἀ6- 
᾿ἰϊνογθα ὈΥ (μον συατάϊδη δηροὶ. Ατ ἴ86 Φ6νγχ8 (θη ἴὁ ὉΘ 8 δεραγαία 
ῬΘΟρΪδ6 ἴο {πὸ 6πὰ οἵ (ἰπη6 2 Απηά ἐμϊκ ἴοο, αἴον Ῥδὰ] ᾿δ8 ἀδοϊἀοα {δὲ υη- 
ἀετ (Βα ροβροὶ “(ποτὰ 18. ὩΘΙΠΟΣ 96} ποῦ Οὐθοκ," {δὶ “ ΤΠ6Γὸ 18 ὁη6 δηὰ 
ἴΠ6 588π|6 (οἀ οἵ (6 δονν δηὰ οὗ (ῃ6 (θη 6," δηά αἷβδο (μὲ “ ἸΠΟΥ 80 

δ’ οὗἁἨ [ἢ ἔδί(ἢ, [Βα ίμοΓ 678 οὐ (ἀθη 1165}, ἀγὸ {Π6 οἰ] άτοη οὗ Αὐγα- 

[6 π|,᾽ δηα [6ΓΔ 6 1168 ἴῃ [Π6 ἰγ δηὰ πὶρἢθϑὶ βθῆ86. ΤῊ άθα 18 ἰηςοηβίϑίθηςϊ 
Ὑ (ἢ (Π δ᾽ οὗ ἃ (ΓΌ]Ὺ Μαοδββίδηϊο ρογοάὰ. Β6βϑιά6β, ἰΓ νγχα οἰσβθὶυ σοπηῃθοῖ (88 
Ἧ6 τη0 δ.) ν. 1 Ὑ{1}} 1.8 ἢγοι οἶδ δα, ΠΟῪ οδη (Π6 ρῆΓαΒβ6 αὐ ἐλαέ {ἔπιε [1] ἴο 
ἀεδί ματαία (Π6 ἰπηθ θη (Π6 δνθηΐβ ἴπθτα ἀθβουὶ θα ᾿ν1}} ἴα Κα ηΪδοθ 9 
Βυΐ ΠΟῪ δΓ6 ΠΥ ἴο (Κα ρ]δοθ ὩθδΣ (Π6 {π|6ὸ ἤθη Απιοοδυβ ἀϊ64, ἀπὰ 
γαῖ ἰ5Κὸ ρασθ ἤθδῚ ἴΠ6 θη οὗ (6 ψογ] ὰ ἢ ΤΏΘΓΕ 18 Δη υἱοῦ ἱποοηβἰ βί ΠΟΥ͂ 
ἴῃ 18. ὙῈῈ} Μαυγοσ, ἔθη, δηὰ Ἐοϑθηπιῦ ον, 1 [Ὁ] ]ονν {πὸ δἰ ρ]6 

Βταπιπιαι οι] ἱηιογργείδίου ; δηὰ δαὶ σδπ πανα Ὀὰΐ ὁη6 Π164Π|Π6, ἷ. 6. 
ἐλαί {ἴηιδ ΤΩ ΘΔῸΒ 1.6 58ΠΠῚ6 ῬοΓΙΟα τηθηϊομδα ἴῃ (6 ῥτοοθαϊηρ οοπίοχίι, 
δηὰ ([ἰ8 16 (86 {{π|8 δὲ ΟΥ Πθαὺ (86 οἷοϑα οὐ {1π6 τεῖρῃι οὔ Απιίοομαβ. --- 
Μϊοἠαεῖ ψουν φῆοαί ργΐησε; (ΐἷθ δῆ σοὶ ἢ88 ΔΙΓοδαυ Ὀδαη Ὀτουρῇί ἴο νἱ ον 
ἧ 10:21. ὙΠΟ ορίίμεῖ σγϑαΐ 86 θβ 0 ᾿πηρογί οη6 οὗἩἉ [6 σδὴκ οὗ ἀρχ- 
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ἄγγελος, ἱ. 6. ΔΠ ΒΏβ6] οὗ Βυροτίον σϑηξκ οὐ ἀϊη ίγ. --- Ὁ ἸΩΘ5, βίαν ΟΌΘΤ, 
ἀοδίρηαίοβ δὴ δἰἰϊίπὰθ οὗ ἀδίοπάϊησ {πὶ ον ον ψ] οἷ ὁΠ6 βίδα ; ογ, πῃ οὶ 
8 Θαυϊναϊοηῖ, α σμαγαϊαηαὴὲρ ΟὐεΥ ΔΠῪ ῬΘΓΒΟΏ ΟΣ [ΐηρ. Ἡΐδποα ἴΠ6 
ὙΓΠ016 ῬἤΓΆΒ6 ΒΙΩΔΟΌΠΙδ ΒΙΤΩΡΙΥ ἰο ξολαοῖ, νον σμανάϊαπ αγοδαπρεῖ. ΤΌΘ 
ΤΑΘΔΩΪΩΩ 18, ἰΠδὲ θη 41} {Π6 ἀϊβίγεβϑθθ οοῖλθ ΡΟη [86 πδίΐοῃ {μαὶ ν}}} 
(αἶκο ρίδοθ πδδρ 86 ροτγὶοα οὐ Απιεϊδομυβ᾽ ἀδαί, (ῸΣ ΠΣ ΤΣ ἰδ ποὶ 8 
ΔΓ οἱ ἀοβηϊο ογ ᾿ἰπιϊοα ροσὶοά, δἰ πουρὰ ᾿ξ σδπποί οχίεπα ἐαγίμοσς Ὀδοῖ 
(θδῃ τὸ οοηίοχὶ 411ο 578), {μη Μ111 ΜΊΟ δὶ ἱπίοσροδβο δηθὰ ἀθὶ νον (Π6 
ον ἰδ ΡΘΟΡΪ6, αὐ Ἰθδϑὶ 41}} οἵ ἰμοῖὰ ὙΠῸ 8841} ποῖ δῦ ὕδθῃ ἀεδδίγογο 
ὉΥ ῥτγανίουβ ὀρργϑβδϑίοῃ 8δπα ρεογβθουίου. ---- ΓΙΣΟΓΙΣ ΤΏΘΒΏΒ ΒΟΙΩΘΥ Δὲ ΤΏΟΓΕ 
[δὴ δἰ ΩΡΙΥ τσα8. 10 ΔΡΡρϑδσγβ {Κα (ῃ6 ρϑββῖνο οὗ ἃ ΗἹΡὮ]] --- τρας οαμδοά 
0 ὅδε, ἰ. 6. ἱοοῖ ρίαοο, λαρρεπαά. ---- ΥΤΤτα,, δίπιοο ἰδὲ δοίης οἵ, 1πῆ. ποπιΐηδδο. 
ἴῃ ἰῃ6 οοπβί. βἰδίδ. ---- ΤῈ τερο οη οὗ [86 πογβ αὐ ἐλαΐ ἐἕπιε Ὀδίογα (δα 
ἰαβὶ οἰδυβθ, γρίνϑβ ἀθβηϊίνεηθββ ἰο (86 Ἔχργθϑδίοῃ, πλδκίηρ 11 ΠΟΓΘ 8Ρ6- 
οἶδα. --- Νοῖ 841} οὗ (86 68 δΓὰα ο ὁδοαρέ, ἴοσ ΤΘΩΥ Μ}Π'Ο (8}} ΠΑ ΓΤ ἴ0 
[86 οδυ86. ΤΠδὶ (86 ΟΧΡτοΘβδίοη μ6 ΓῈ 18 ϑίγσοηρ, δηὰ ϑύθῇ ὨγυρδγΌοϊ!ς, 18 ΟἰΘΆΓ. 

οὶ ΠΟῪ ΙΏΔΩΥ͂ Βυηάγο(δβ 8γα {πὸ ἰΐ, ἰη {6 ϑογρίαυτοα βῃὰ ἴῃ 8]} ογι ϑηίδὶ 
ψΓΙἰΏρβ ' --- Βυὶ αἱ εσλο ατὸ ζουπά ἰο δὲ τεοογάεα ἴῃ ἰλδ δοοῖ [οὗ ἰ(δ6 ἔν- 
ἱπρ], Μ1}} θ6 βανϑὰ Ὀγ (86 ἱπίογροβἰίοη οἵ ΜΊΟΒδΕΙ. ---- ἼΩΘ2.,, ἐπ ἐλα δοοξ, 

ἷ. 6. ἰπ 186 »0}} Κηονῃ δοοῖ οὗ ἐΐξδ, οΥ ταῖμον οὔ ἐλο ἐυίπφ. ΤΏ τπιοίδρδος 

ἷ8 ἰακοη ἔσομαι Οοἱἱγ το ρ δίθυβ, ΒΟ γ6 [Π6 ΠΑΠ168 οὗ 8]] {1:6 οἰ(ἰσθ 8 ἼΤ6Γ6 6ἢ- 
τοὶ] ]οὰ ; δῃηὰ 88 δοὺῃ 85 8ΠΥ τηδῃ αἷξα, ἢ]8 Πδπ6 ἯΔ8 ογαβοά. 71.λ6 δοοῖ 

9 ἰδ ἰξυΐπρ, ἰΒΘγοίοτθ, ἰδ (ἀοα᾽ Β Ὀοοῖ, ἱπ νοι [Π086 ὙΠΟ 8.6 ἴο ου{Π|56 
[6 Απιοοξβίδηῃ ρογβθου τ! οὴ8β δἰδηᾶὰ γοοοσγάθα 88 δυσνίνοσβθ. Ἧ8ο κ]}} 

Θϑοδρθ, ΠΟΩΘ ΚηΟΤΒ Ὀὰΐ 6 ἴῃ ψ]οΒ6 ὈοΟΙ [Π6 ἀδδίϊηϊθβ οἵ 41} δγὰ γδ- 
οογαθά. ῬΤμαὶ ἱπ γο ἰβ 8π 6} 0818 οὗ ὉΠ ἴῃ (Π6 ἰοχί, 15. μἰδίη ἴτοτὰ [86 
Ὠδίυγο οὗ ἰῃ6 6886, 84 ἴτοπι ἃ ΘΟΙΏΡΔΙΊΒΟΩ Ὑ1(ἢ [Π6 Ῥαβεαροβ 'ῃ Εχ. 82: 

82. 1538. 4: 8, ῬΒβ. δθ: ὃ (9). 09: 28 (29). [π ἃ |1||6 ἀἰβδγθηὶ βθῆβ6 δ 
(Π6 Ρἤῆγαβο υϑαὰ 'π ΕΖεκ. 18: 9. ῬἘ1]. 4: 8. ον. 8: ὅ. 18: 8. 17: 8. 21: 
27. 22: 19. Ὀυϊ 50}}} πῃ οὔθ δ᾽ίορθί μοῦ δηδίορουβ. ϑϑηιτηθηὶ: Β6 ποΐ 
νου ΠΟ] πχοα νν11}} ΒΟΥΓΟΥ͂Ν, δἱ {Π6 ργοβρϑοὶ οἵ [π268 ξυ οἢ 848 ἴδοβε οἵ Απεὶ- 

Οὐδ; ψμθη ΓΠΘΥ͂ ΘΟΠ16, ΥγΟΌΡ ρυδτάΐδη δηρ6] ν1}} ργοίθοὶ δῃὰ βανε 8]}, 
Ἡ οτὰ (μ6 οουηδ86}8 οὗ Ηδανθη δανθ ἀθίθγῃηθα 8}}8}} ΘΒΟΔΡα. 

(2) Απὰ τϑῃυ οἵ ἰοϑο Ὑ[0 56 6ρ ἴῃ τι6 ἀμπϊ οὗ [6 δαγίῃ, 8.18}} ασαῖθ, κότα ἴῸ 
ὀνϑυ  ϑίϊησ ᾿ἶδ, Δηἃ ΒΟΠῚ6 ἴο βΒιατηο δηὰ δνογ βϑίϊηρ σοηοΙηρί. 

Ουν ΕὨρ 88} ἰΓαηβἰδἰίοη, δπᾶ ἐμαὶ τ ΒΙΟἢ 1 μάνα αίνθη, Γὰπ8 (ἢ: 4παᾶ 
πιαπν 077 ἰλδηι τοῖο δἴθορ ἐπ ἰδδ ἀμδί. Βυὶ (Βὶ8 Β6θ 8 ΘΟΠΙΓΆΓΥ ἰο ἴΠ6 80- 

οδπίβ, ἴοσ [656 οἷῃ 11 θυ 1 [ῃ6 νοτῸ Ἰχῖρα; δηθὰ [ῃ6. 8686 {Ππ8 

αἰνθη σοι ραγοβ Μ}} ψ 1} [6 Ν. Τοβί. ἐγείρεσθαι ἐκ νεκρῶν, 1 Οὐον. 15: 
12, 20. Οὐοωρ. ϑοβη ὅ: 29. Βυὶ {1Π|18 ἰδ ποί πηρογίδην 88 ἰὸ {6 ρβηδσγαὶ 

ΡΣ 
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τασϑηΐηρ᾽ οὗἁἉ (8 οἴδιιδ6. ---- ΑΒ ἴο Ὡ"2, Γ σδηποί Γοραγα 1ἰ 88 ἀεδί στοά ἴο 
οοπίγαϑί πὴ ἤδισ, ἱ. 6. ὙΠ ΒΟΙΏΘ, ΟΥ 8ἃ ἔδνν, Ὑδο ἀο ποῖ τβθ, Ὀυὶ 845 δῆ 

δχργοββίοῃ βαυ γδὶθηΐ ἴὸ οὐνῦ ποσὰ πιεξμάοθ. ἘΣ ΖΘ ΚΙ], ἴῃ γοδρϑοὶ ἰο (86 
ΥΔΙΙΟΥ οὗἩἨ ἀτγ ὈΟμα8, 888 οὗἩ (μετ ψ ΒΘ ταϊβθὰ ὑρ : “Ὁ ἽΝῸ 5}ῚῸ 95. 
ὙΉΕΓΘ ἰβ 0 ἰῃπιδίίϊο ἰῃ [Π6 οοηίεχὶ οὗἩ 8 ΡΑΓΙΥ ποί ἰο δε ταϊδοά τι. 
ΠΧ σδπηοῦ τη68η [6 σοοά ΟὨΪΥ, ἴον αἴ οὗ (Π6 τὶ ἃγὰ ἴο δ6 σϑβίογϑὰ ἰο 118 
ἴπ [86 ἯΔΥ οὗὁὨ ΓΟ ΑΓ, ἀπά ἰμ γον ἴο Ὀ6 τηδάθ ΒΔΡΡΥ ; ΠΟΥ ὁδῃ ἴΐ τγθδῃ 
116 εὐὔΐ ΟὨΪΥ, [Ὁ ἸΘῪ ΔΓ6 ταὶβθὰ ὕρ ἰο ϑυβδν (86 τοϊγὶ δυϊΐοη ἀπ ἰο (Π 6 πὶ, 
Ἔλαπι ἀπά ευογίαδίϊη σοπιέοπερέ; ΜΈΪΟΝ ]ΔΙΉΪΥ 18 ποὶ αθγτηθά οὔ 4]]. 
1η οι. ὅ: 1ὅ, 17, οἱ πολλοί ἴδ υβοὰ Ὀγ Ῥαι] ἴῃ {86 Π τηδηποῦ ; ἷ. 6. 88 
Θαυϊναϊθηῦ ἰο ηερϊειίμαες, ἐδλ6 πιαδ8. 1,βηρ. βίου ΠΥ ἀοηΐθβ {6 δρρ] οδοη 
οὔ 1Π686 ᾿ἰαϑὺ ραδϑδρθϑ ἰ0 (86 ῥτϑβθηΐ οδδ6. Βαϊ ἢ ἢγβί δββῃηθβ 8 α ργί- 
ογὲ στουπα, ὈΥ Δββθσηηρ μα ἃ σοπογαΐ τοβυττθοιου οδηηοί δα τησδηϊ. 
ἨΦδ6 β8γϑβ, ἰμαΐ “ τῃ6 ψ8ο]6 βρὶ τὶ ϊ ΟὔἼΠ 6 ὈΟΟΚ, 80 Βοϑεῖϊ6 ἰο 411 οἵ οὺ σ ] ! ί 8, 
ΤΩΆΚΟΒ΄ ἀρδϊηϑι [Π6 δ ἰπϊβδίοη οὗἉ 8. ΌΠΟΓΑΙ σοδυσγθοίίοη. ΤΠῸ δον ΟΠΪΥ, 

Βο ἔτ ΒΟΥ 884 Υ8, ΓΘ Γαργαβθηίοα ὈΥ (86 ὈΟΟΚ ὈΘΙΌΓΘ 8, 88 σΑρΡ88]6 οἵ δι ς ἢ 
8 Ὁ]οβδίηρ. Ὑοῖ, υῃᾶάθν δῃοίμον ποδα οἵ οδ]θοϊΐοηθ, ἢ6 ξαγβ, (Πδὶ “ (ἢ6 

ΔΌΪΠΟΥ οὗἮἨ οὖσ ὈΟΟΚ οχροοίοα αἷΐ παίΐοπς ἰο δὲ οσοπυογίεα ἰο ὑμααΐδηι.᾽" 
ὝΤΒοσο (πο δγὰ ἴῃοθθ ἴο ὃ6 ἰουπὰ, 0 84Γ6 ποί υἵεισε αἱ ἴΐ6 {πη οὗ 186 

ΣΟΒΌττοοοη ἢ Βυΐ ἀἰδηιδβίπρ' {Π18, ΠΟ 86 ἴΠ6Ὺ {Παΐ οοσηθ ἕοσίἢ ἴο ἐδ 
ψεδιεγγοοίίοη ΟΥΓ ἀαπιπαίίοα ὃ ΤΡ τἴ0)6 6018 δ 811} ἰο Ὀ6 βανϑᾶ, δπὰ [16 
Βοδίμθη δγα ποῖ ἰο ὃδ6 Γαϊβϑα Ὁρ δἱ 411, γῆο δτὸ ἴ8οβα [μδὶ δὰ ἰο Ὀ6 ταϊβϑὰᾶ 
ὮΡ ἰο οοπἀοιπηδίίου ἢ ΤΏ686 αυσβίϊ 8 ἔΌΤΟΘ υ8 ΠΡΟ ΔΠΟΙΔΟΓ δηα ἃ (ἰ- 

ἔδγοπὶ ΘΧθρΈϑ818. ---- ὈΣῚΣ Ἴντῖο,, ἐγεαυθηΐ ἴῃ [86 Ν. Ταδβῖ. ; Ὀυΐ ΠΟΜΉΘΓΘ εἾ88 
ἴῃ {π| ΟἹά, Ιὲ θῃοτγβ ὑσορσγβϑδ ἴῃ [88 οἰ θα τΏ 688 τὴ ἢ νυ ἱοἢ 8 δυΐαγα βίδϊο οὗ 
ἘΑΡΡΙΏ 688 τῦ88 ἀἰβοογηϑά, ἰὴ [Π6 {ἴπη6 οὗ Ὠ.ΔὨΪΕ].---- ΔΊ ΤΊ5,, ΡΙΌΣ, Οὔ πί ΘΒ {γ, 
δ'ῃρ,. ΓΙ ΤΙ. --τ ἸΕῚ.,͵ οοηβέ, ἴοστα οὗ ἸἸ 1., αὐϑογδίοη,, σοπίσπιρί. 8 4180 

8 υηϊϊοα τ ὈΡῚΣ; δηὰ νὴ (8 οἰδιδα 8 ἰο θ6 οοπιραγεὰ Φοδῃ ὅ: 29. 

Μία αιι, 25: 46. 
ΤΙ 8βου]ά ὃ6 ποίοα, ἔπαί (Π6 κοποηθᾶ ποσὰ δἰθορ 18 [6σθ δι ρὶ ογθα [ῸΓ 

ἀραίΐ ; δ ἴτηαρο ΜΈΙΟΩ σου] ΒΑΡΎ ὈδοομλΘ ουγτοηΐ, Οχοορίϊηρ Δηοης; 

18οβ6 σῦο Ὀ6]16γ6 ἴῃ ἃ ἕαϊυΓο βίδίθ, δηὰ ἴῃ [ἢ 6 ταβυγγθοοη οὔ 6 θΟαγ. 
Τῆι ρτοδί δηὰ αἰ ΒΊουν αυοϑίοη δρουΐ (8 ῬΡΑΘΒΔΡΘ 18: [2065 ἰΐ χοΪδίθ 

ἰο ἃ ροιϊοὰ ἐπιριοαΐαίοῖῃ δμοοοεάϊπρ ἴμ6 ἄδϑί οἵ Αμπίοομυβ, οὐ 0 ἃ 
διδεογιοπέ δηὰ ὠπάοβηποά ῬεοτὶοὰΡ ὙὍΤμα αἰ ἸΘΌΠΥ τ] ΟὮ θοπλθ οὐ Ἶ68 
αν δᾶ, δρουΐ οοποοάϊηρ ἃ Ὀαϊϊοῦ ἴῃ ἃ ΤΟΒΌστθοοι 10 ἴῃ6 δησίθαηϊ 
Ἡδῦτγο 8, ΒΘΘΠ.8 ΠΟῪ ἰο Ὀ6 ἴῃ ἴΠ6 τηδίη σοιηονοᾶ. [10 18 οοῃοθαθα, βυθῇ 

ΌΥ πιοϑί οὗἁ (86 80-6Ά]16α ἐΐδεγαΐ οΥἸ 168, {πα΄ 18. 26: 18, 19, ἰο τ! οἢ ΒΟΠῚΘ 

δὐὰ ΕΖεκ. 87: 1---14, (ἀπὰ ἰο Ποῖ 1 Βμου]ὰ Ὅ6 ἀϊβροβθᾶ ἰο βυδ)οΐῃ 
Ῥπ. 16: 11. 17: 156), τϑοορῃίΐζε ἔα ἀοοίτίηθ 'π φαοβίΐοη. Ὁ δηϊοὶ βίδηϑ ποὶ 
δίοηθ, ἰῃ (δὶ8 σοϑρϑοῖ. ΤΠ δἰϊοραίίου (μαὶ (818 γχὰ8 ΟὨΪῪ ἃ ἰδίθν ἀοοίγῃθ 

81 
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οὔ 86 Ηδῦτενδ, Ὀοστονοὰ ἔτομτι ἐπ 6 βγβίθπι οὗ Ζογοβδίεσ, ουύδῃ 1ϑηρετζο 

σοηΐα8868 888 Ὀδοη γείυιεα ὮὉγ ἩδνογηΐοΚ, πὶ ἰδ Οὐτηπι. δ. δθ9.---ὅ]9. 
Ου [δ ᾳυδδίϊοῃ ΠΟΥ͂ Ὀοίοτο 0.8, ἴῃ τοϑρθοὶ ἰὸ (06 δρρ]ϊοβίοη οὗ νβ. 32, 8, 
ἱῃ {π6 ῥγϑϑθηὶ οδδρίοσ, 1 σουϊὰ, τὶ ἀπ ἀθηςοθ, τα δοπιθ βυρροδίίοῃβ, 
ὙΒΙοδ ἀγὸ (86 τΕΒΌΪ οὗἨ ΠΥ ΟὟ ΓΟ βθοιοΏΒ. 

10 δεθιβ ἰοὸ τηϑ, {παὶ ἀπαίοσψ οὗ 186 ὈΓΟΡΏΘΟΥ Ὀοίοσγο υὕ8 ἩΠῺ οἰδεῖ 
ῬιΌΡ ΒΘ οἶ658 ἴῃ (ἢ6 Ὀοοὶς οὗἩ [8816], ΤΏΔΥ 6 ]ρ ἰο ββδιβέυ (πὸ τηϊπα οἵ δὴ 
ἱπαυΐγασ. [ἢ οὔδρ. ἰϊ. γγθ αν [86 ΤΟῸΓΣ πιοηδγοῖθβ, ὙΠΟ ἀγα ΤΠ] 
Ὀγ ἃ ΠΠἢ εἰιαὶ 16 Μαδβϑβίδηΐο, 2: 44, 456, Ἰτωτηοάϊδίοϊν [0] οπὶηρ {[Π6 58 Π|6 
ἔουγ τηοῃϑγο 68, πὰ δον (πὰ ἀρδῖἢ οὗἩἨ Απιϊοοδαβ, (ἢ 6 Μοββίδηϊο Κιηρ- 
ἄἀοπὰ 8 ργϑάϊοιθὰ δραίη, 7: 20, 272. [πῃ οἶδρ. νἱ}}.., (86 Ἰαβὶ (ἄγοο Κίηβ- 
ἄἀοπιβ ουἱ οὗ ἴ6 [ὍΣ δΔΓ6 δραίῃ ἀθβουι θα, δοὰ (86 ἀθδί οἵ Απιοοδυϑ 
18 ΤΕΡΓαβθηϊοα 48 Ὀοσίοτα ; σὮ1]6, ἰῃ (818 ΡΥ ἸΟΌΪΆΓ οΑ86, (6 Υἱδίοῃ βΌΘ' ᾿ 

ποὶ Ὀεγοπά {πα ἀρδῖῃ οὔ (Π6 βίη Απίίοοῃυβ, ((86 ΠΠ{||6 Βοτῃ, 8: 9, 26). 

Ιὴ (6 ῥγδβϑηΐ 6886, ἰῃ6 δηδίορΥ οὗὨ [86 ῥγορἤθοῖθδ ἴῃ οἶδρ8. ἰ). ΥἹῖ. 18 

[Ο]ονθὰ πνῖ (Π6 Θχοορίίου, (πδὶ ἱπαβιιοῖ 88 [86 νἱβίοη ἰοοὶς ῥἶδοθ ἰῃ 
[86 τὰ γοδγῦ οὗ Ογτγυϑ, δηά οἵ οουγδα αὖον (86 ΒΑΌΥ ΟΠ δὶ ΘΙαρῖγα ΜΔ 

ἀοδίγογοα, (86 Ἰαίίθ δηλρῖγθ 18 οὐἱοά. Τμδ ἀβαίῃ οὔ Απεοοδαβ, διὰ 
(16 ἰγουῦ]68 οὗ ἴ6 ὅθ δἱ δῃὰ ποᾶῦ ἐμαὶ ροσιοὰ (11: 45. 12: 1), ῥτδ- 

οοάα, 88 ἴῃ οἴδρβ. 11. νἱῖ., [ῃ 6 ῬγορΏΘΟΥ τεβρθοίίης (86 Μοββίβηϊο ζἱηβ- 
ἄομι. ίοιβεβ 2 δῃὰ 81 σαραγά, {πογείογθ, 88 μβανίηρ σϑίδγοποθ ἰο ἴδ 

Μορβϑίδηϊο ρογοὰ δηᾶ 118 υἱτἱπηδί6 τοβυ] 8. Νοὸ ποίβεϊοη οὗὨ {{π|6, Βοπ- 

ΟΥ̓́ΘΙ, ἰδ ἤθγο τηϑάθ, αἱ ἴ[ῃὴ6 Ὀορίηπίηρ, οὗὨ [16 βεοοπᾷ νέσβθ. 16 ῥῖῸ: 

Ρμοιὶς νἱβίοη ἰοοκβ ἔογσαγα ἰο 186 ἀἰβίδηϊ Τὰΐαγα, Ὀὰΐ ἴξ 18 παρ βηοα δὲ (ὁ 

ΔΩΥ͂ μουν {ἶπ6. Φιδὲ [Π6 βᾶπι6 18 1η6 6886 ἰῃ οἤδρ. 7: 27; [0Γ ἴβεγὸ 

8 δἰπιρ]6 ῥγϑαϊοιΐοη οἵ δυβηΐβ, ψλΠποὰΐ ΔΩ ἀδβηΐτθ ᾿ἐπ δἰ ΐοῃ 88 [0 (86 

ἔτπηθ σγμθη Π6Υ 1] Δ ΚΘ ρἷδοθ. [ἢ 2: 44, μβούγανογ, ἰΒ6γα ἰδ δὴ ὑπάεῇ- 
πἴίε ποιδίίοη οὗ {ἴπη6, ἰῃ ραβδίηρ ἴο ἃ ἀδβογίριϊοῃ οἵ (6 Μοβεϊδηὶς Κίαβ- 
ἄομῃ. Τὴ πογὰβ δγθ, Ἰ158ὲ Ε»9Ρ Ὁ "1 ἩΣΟὐ Ὦ ἐπὶ ἐλό ἄαψε 0 ἰλοεο ἔαρι, 
(νἱ2. οΥ̓ {π6 ἴουν Κίῃράοπιθ ὈΘίογα τηθηιοη θα), 88}} (868. Οοὰ οἵ μεδγει 

βαῖ ὕρ 8 Κἰπσάοῃι, εἰς. 1 πᾶν βαϊὰ ἐπαάεβηῖία ποίαίΐοτι οΥ ἐΐπιε, ὈΕΟΔΌΒΕ, 
ΔΙΕΠΟυρΙΙ δἰ το οοηβίἀογθα ἃ σου]ὰ τηθϑη ἐπ, ἱ. 6. τοὐίλέπ οὐ ἀυτίηφ, γεῖ 
88 ΤΩΘΓΟΪΥ [Π6 ψογὰ ἀαν 18 ποῦ Ἰοϊῃϑα νὴ ἐΐ, ἰμΠ6 στο ἃσγὸ οὗ οουτδθ πὸ 
ἀοῆηίία 1 πι}18 ἀγαννη, απ {Π6 Ὑυυῖϊον 8 ποῖ οοπβηθα ἰο ρϑγίϊουϊαῦ γΕΆ78. 
1 8 δνϊάθηί, πιόγθονοσ, {παι 1 (Π6 βιγῖοὶ τηοδηΐησ οὗ Ἡπτο  ῷ δα υγροῦ, 

ἧξ νουϊὰ Ὀτίησ [ῃ6 ῥΓοΟρΘΟΥ͂ οοπηθοιθα ψ ἢ ἰΐ ἰο πιεδη, (μαὲ (86 ΜΘ’ 

βἰδηΐο Κίηράοτι βου) οοτηπιθποθ ἀωγίπρ ἰδ ἐΐπια 9 ἰδ ὕουν πιοπατολιει 
ΟΥ δὲ 411 δνυϑηΐβ ἀυγίηρ (μ6 Τουτίἢ τπομδγοῦγ. ΤΠιβ που] 6 ΘΟὨΙΓΑΙ͂ 
ἰο 186 ποῖ ἴθῆοσ οὐ {π6 ρῥγορβιθοῖββ ἰπ οἴδρ. ἰδ. υἱῖ. δπὰ υἱῖῇ.; ἴοῦ 
{Π686 411 τϑργεβϑεπὶ {πὸ ἀυπαϑιΐθβ 88 δμοσοξδῖυο δα ποῖ σοηίοιμρογδηθοῦδ. 

Μαίίον οὗ ἴδοϊ βίιονβ {μδὶ δυο 88 ἴπ6 οββθὲ. Τὸ Πλ Κιηράοι,, ἰΒετθ’ 
ἴοτα, ἷ. 6. ἴ!6 Μεβδίδιϊς οἕβ, ἰβ ἱῶ 1 σωδηποσ δμοσοδείσσ. Βαϊ [86 ἱπ’ 
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ἰουυαἶβ οὗἁἉ {ἰπ|86 86 Ὡ0ὺ ΜὮΘτο ἀἰβι πος νΟἷΥ τηδγκοᾶ, ἴῃ τοβρθοὶ ἰὸ (ὃ 
Ξυοοοβδίοῃη. δ8πὸὶ| ΑΔΓ ἰμδὶ ΓΘΏρογΚο πα βοῖμα οἴο τ ἤανο βίγθηυ- 

Οὐ} Υ πηδϊηἰαἰηοα, [παὶ (6 Ὑγοῦ οὗἩ 16 ὈοοκΚ οὔ Τϑδηϊαὶ Ὄχραϑοίοα (86 
Μεββίδηὶς Κίηράοιῃ ἐπμηοαϊαίοῖν ἴἰοὸ βυοοοοά (ἢ6 ἀθϑίῃ οὐἨἁ Απιϊοουβ. 
Βαὶ ΠοΥ {ΠΟΥ͂ οδῃ ἰηβὶϑί οὐ (818, πο η {Π6Ὺ ἀδίθ (6 τῖβα οὐ (6 Ὀοοκ 
αἴεν (6 ἀδβϑὶῃ οὗἁὨ (δὶ ἰγγϑδηῖ, 1 δ υη 806 ἰο 8006. Ἀϊὰ [6 ττίτον βῃυὶ 

.νἷ8 ΘγΥ68 δσαϊηϑί 8}1 (ῃ6 βἰψῃβ οἵ {π6 {{π|68 ἴου ἰῇδΥ βυσεὶν ἱπαϊςοδιοᾶ 
ποίίπρ οὗ (18 ϑοτ. Απά φοουϊά ἢθ ται ΟΠ ὀχροςοὶ (δι οἴμογα που]ά 

Εἶνα Ἤογϑάϊε ἰο βυοῖ ἃ ταργαβθηίϊδίίοη, 'π βρὶῖ6 οἵ {πο86 8ϑ'ρῃβ ἢ Βοῖῇῃ οἵ 
(8686 Βυρροϑιϊίομβ ἀῦὸ ἱπογθϊ]8. [1 δὴ δα ἶοΡ ἩΓΓΘΓ, ΒΑῪ ἵπ ΟΥ̓́ΠΘΑΓ 
[6 {ἶἰπιὸ ψΠΙΟΝ 18. υβυ Δ} 7 ταραγαβα 85 {Π6 ρογὶοα οἵ δηϊοϊ, οου]ὰ ῥγθ- 

αἴοί δ] (μαὶ 15 τοϊαίθα ἴῃ οἤδρ. χὶ., ὁπ 6 ΠηΔῪ γγ6}} ΒΌρροβα {πὶ 6 πιρῃϊ 
Κηον πθοῖμοΣ ἴπ6 Μοβδίδηϊο ἰηρσάοπι ν88 ἴο Ὁ Ποὐῦ ἴῃ αὐυἱοῖκ δηᾶ ἰτη- 
τηοαϊαιὶο βυςςοββίοῃ, ΟΣ ἢοΐ. 

Τῆι Γοβϑα]ῦ βθθλ8 ἰοὺ ὃ6, ἰῃαὶ (6 ρῆγϑβθ, ἐπ ἐλ ἄαψε ΟΥ̓ δοδε δίησε, 
᾿|κ6 ἐν ἐχδίψαις ταῖς ἡμέραις, ἰδ ἃ σοποΓΑ] δα ργοβϑίοη οὐ ἃ ϑοιῃθυ δὶ ἰῃ- 
ἀεβηϊτα ρογὶοά οὗὨ {ἰπ|6, ΐο ἢ ΒΟΎΘΥΟΣ 8 ποὶ ἴο᾽ Ὀ6 ῥτθδί Υ ὀχιθηάοά, 
η παοϑί σϑβ68, ἰὺ ΟοοΌρ᾽ίΘ8 Βοῖῃ6 ΘΟμβΙ ἀ ΓΔ ὉΪ6 ἰἰπη6 [ῸΓ οὔδ δπιρῖγα ἰο (4]]} 
δη Βποίδοσ ἰο σῖβθβ. δ ρῆγαβα ἰῇ αυθδίΐϊοη τηυϑὲ (πΠοτοίογο 06 ὑπᾶθγ- 
βίοοά αοοογάϊηρσ ἰο [86 τϑαβοῦ δηᾶ πδίυσα οὗ βιιοῖ οδ568. 

Τὰ (86 ἰοχὺ ποῦ Ὀδίογθ 8, γγα 86 ΘΠ ΑΡΓΑβ864 ΟΥ̓ η0 ἀοδίσηδίίοη οἵ 
{ἰπ|6. οτβα 1, ἰηάορᾶ, ἢ848 ἃ ᾿ἰπν! δἰΐοη. Βυΐ 1 υπάοτιβίαπα ν. 2, 88 
τβκίηρ (86 ἰγαῃϑιἴοη, δον (ἢ 6 ἀθδίἢ οὐὗἨ Απιίίοομυβ δηὰ (ἢ υἱηάὶςαίίοη 

οὗ 16 ον ἢ οαυ86 ὉΥ ΜΊΟΝΔΟΙ, ἰο [186 πον Μαεβϑίδηϊς Κἰησάομ). [η- 
βίοδά οὗ τοροϑίϊπσ (δ6 ἀοβογίρίίου οὗ ἴΠ6 ρόσγαῦ πὰ στεδίηθϑθ οὗ παὶ 
Κιηράοτα, 88. ἷῃ οὔδρβ. 13. νἱῖ., [Π6 Βρθδκδὺῦ ἤδῦθ υἱΐεῖθ Ψ δαὶ ΤΏΟΓΘ ΤῸ- 
ΒΘΙΔὉΪ68 86 υἱοῦ ἰδκοα ἰῇ 9: 24. Ηθ τγοίοσβϑ 8 ἴο {Π6 σοῃβθαι θη 68 
παι σου ὰ οἱ πιαίον (ΟΠ Ἰονν πάθον ἃ ΠΟῪ αἰβραηῃβαίίοη ; δηά ἴο δυςοὶι οὗ 
[Ὧο86 σΟηϑΘα]υΘΏ668 88 816 ἰῃ(ἸπγΔ 6 γ οΘοηηδοίοα 1 ἢ 8 ργοοθαϊηρ' (Π6Π|6. 

Ομαρ. 11: 88 βῆονβ (ἢ8 ταναββδ οὗ {86 ἱγγαηὶ διποηρ [Π6 [αἰ {Π{] 6 ντβ. 

Ις 18 παίυγαὶ ἰὸ δϑἷ : 18 ἰῇθγα πὸ δάδαιαϊδ αϊυγο το σαγὰ [ῸΓ (ἢ 6 ὩΟὉΪΘ 

ΤἸΛΆΥΊΎΤΘ ἴῃ αυεδίίοη ἢ Απά Θαυδ]ν παίυγαὶ ἰοὸ δβϑὶ : 18 ἰβοῦθ πὸ δ(θ- 
αυξίο ἔπΐατα τοι γ αϊΐοη ἴον (86 ἰγγϑηί ἢ Τὴθ ροβροϊ, ἰ. 6. (86. ῥγίησΐὶρ]68 
οὔ (πὸ Μεβδβίδηϊς Κιηράοχω, “ Ὀγῖηρ 16 δπα ἱγα ποῦ ΠΥ ἰο Ἰρἢς. [Ιἢ ἄυ6 
{ἶπι6 4}1 (86 ΤΑΙ ΕΒ] τηυίγυϑ Μ11 θ6 τοναγάθά, δπὰ (Πποῖγ ρογβοουίογθ δα θ- 
4υδίο Υ ρυηίδῃοα. ὙθυβΒ πιο [6 ΠΥ ἀἰδρθηβαίίοη τηϑκεβ οογίδίῃ. 
Απὰ ἴξ ἰδ θϑοδυβθ οὗὨ (πὸ ἱπιπλοάϊαίθ οοηποοίίΐοη οἵ (8 βυθήθοι ἢ (86 
Ῥτοοοάϊηρσ δοοουπὶ οὗὨ (86 ἰγτϑηιβ Ἴγαθ] 168, ἰμδὲ (18 στοαὶ γα ἢ ἴθ ΠΘΓΘ 

Ρἰδοοά θοΐογθ ὑπαὶ τῇ ϊο 18 δΔηπουπορα ἴῃ {π6᾽ (τὰ γθσθθ. 1 Θοπιτηοη 
6Ά863, (6 Βοη(ἰπλοηὺ οὗὨ γ. 2 σου] παίυγα γ φδισοοεα (ἢ τααίίο Ὀτουρδῖ 

ἴὸο σίου 'ἰὰ ν. 8. [Ὁ νγγᾶβ ἴὭοτο αἼ ΓΘΟΙΥ ἴο [ἢ 6 Βραδίκ σ᾿ Β ρυγροΟΒΘ ἴῃ (ἢ ΡῥΓθ- 
Βθηΐ 6896, ἴο ΓΟΥΘΓΘ6 [ἢ 18 ογάθυ. 
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Ὑγμδὶ οδ]θοοη ΟΝ οὗὨ ΔΩΥ δβοσίουβ ἱταροσίδῃοθ οδῃ δ Σαϊβοὰ βδρβὶπεί 
1818 νἱονν οὗ νβ. 2, 8ῷ Ὁδαὶ (06 ΡΙΌΡΠΘΟΥ ἴῃ ΧΙ. Χὶϊ., υἱοννϑα ἴῃ {86 ἸρἈὶ 
οὗ απαϊοφ, ΤΑΥ͂ ἴῃ 8}1 ΡΓΟΌΔΌΙΠΥ Ὀ6 ἰηίαγργοίθα ἴῃ [16 ΤΏΔΠΏΘΥ ΠΟ 

ΡΓΟΡοΒβαϑά, ἰ8 οἰϑθασ. δυο} ἃ τῃϑίμοά ἰβ ομαγδοίογιβες οὐ (ῃΠ6 το ρΒβοῖββ οὔ 
δηΐθ]. Τμαί 411 δἰϊθγαρίβ ἴο δοοοπηπηοάβίθ ν8. 2, 8, ἴ0Ο ΏΘΓΘ ΠΟΤᾺ] ΟΣ 

ΡΟΪΙο4] σἤδηραβ οὐ σανο] υἱϊοῃδ, Ἡ ἰοἢ οσουγταά δῆρν {πΠ6 τομονθα ἀρα- 
οδίϊοη οὗ ἴπ6 ἰθιρ]6 ὈΥ δυάδα Μίδοσαθαθυβ, οΥ δαἷοσ (ἢ ἱπίγοἀυςσίίοη οἵ 

ΟἸ τε δηΣγ, πανο ῥγονϑὰ ἴο ὃ6 ΓἈΙ]ΌΓ68, ΒΟΔΓΟΘΙΥ πθϑὰβ ἴο ὃ6 84] Δ. ΤΟΥ͂ 
ΔΙΘ 80 ΘΥΙἀΘΏΓΥ αρδίηϑὶ [86 ῥἷδῖπ ἀδάμποίίοηβ οὗ ΡΒΠ]ΟΪΟορΎ, ἀρὰ ἴΠ6Υ ἀο 

βυοἢ. νἹοϊθηςα ἴο ὑμ6 ἰδησυδρα, ἰμαὶ ὩῸ ΟὯΘ σδῃ ΘΑΔΙΪΥ 8805 Β]π256 17 1 Β 
{Π6π|, αη]688 μ6 ἢ89 βοῖηθ Ῥγθοοηῃοοῖν θα ΡΪ]δῃ ΟΥ ἱΠΘΟΙῪ ἴο πηδἰπίαῖη. ΤῊΘ 
ΟὨΪΥ ἀΠ ΠΟΥ μδΐ Θθθη8 ἴ0 ργθ88 Ὁροη 8,18 ἐμαὶ τϑβυ ηρσ ἔτοσα ἴΠ6 
νι δηΐ οὗ ψογδ Δρρτγορτγίδία ἴο ἴπ6 ἀθϑιχηδίίοη οὗ 6. Οὐ (118 ροϊῃί ὁπ 
οδλη τηδῖζα [86 ΔρΡΘ66] ΟΠΪγΥ ἴο ἱπογουσῇ δηά ῥγβδοιβεὰ σθϑάρθσϑ οὗ [86 οἵδμοσς 

Ῥτγορβοῖς ρμαγίβ οὔ {86 Ο. Τεβί., ο τουδὶ οἴθη Βανα τηοί στ [Π6 11Κ 
αἰ βου! γ. [0 '8 ΕΔΒΥ ἴο ροϊηΐ ἰο δχϑίλρ]θβ. 188. 11. ἵν. 18 ἃ ΘΟΙ σα ΠαΙΟΣΥ 

ῬΓΟΡΉΘΟΥ δρδίηβί ἴΠ6 δον ἴθ Ἰνίηρ, ἱ. 6. 188 δον οὗἁὨ 58δῃβ Ἐπιθ. 
Ιῃ 4: 2---ὸ ἰβ (88 1 οδπηοὶ Μ611} ἀουδι) ἃ Μθββίϑηϊο ραβϑϑᾶρθ, [Ὁ] ν᾽ 

᾿τηθαϊδίο 7 ἃ ἀοβοσιρίίοη οὗ [6 6ν}]8Β ἰο 6 βυβογοα ὉΥ [Π6 σϑθο]]οῦθ 
δε ν5 ἴθθη ᾿ἰνίπρ, δηά Ἰοϊποά ἰο {μδΐ ἀδβοσίρίϊοη αυθὴ ὈΥ ἃ δεπΣη ΤῚΣ.) Υ8. 
1,2. Βυῖ 1 Δ τεἔμδβα ἴο τοραγὰ 1588. 'ν. 88 Μθβαϊδηϊς, ΠΟῪ οδὴ {ΠΟΥ 
ἀΐθροβα οὗ Ἵῇδρ. υἱῖῖ. ἰχ. ἢ δΌΓΕΙΥ (86 (πτϑαίθηΐηρβ, μα (86 δχθουϊίοη 
οὗ {ἰ6τὰ, υἱἱογοά ἰῃ οἤδρ. ΥἹ1}..) ἢδν6 Γαβρϑοὶ ἰο 6 δον οὗὨἨ 8818}}}8 116. 

Ὑοἱ ἴῃ πλακίηρ (Π86 ἰγαηϑιοη ῸΠπὶ [ἷ8 ροσὶοά ἴο ἰμ6 Μοδϑβίϑηϊς Βθαμ6] ἰπ 
οἴδρ. 9: 1---, ποῦ ἃ ψογὰ ἰβ βα]ἃ δ8 ἴο (6 1ῃη θσῖπὶ οὗἨ τότ {88 βαυθῃ 
οϑῃίασθ8 Ἡ Ιοἢ δοῖα8}}} οἰαρβοὰ, Ηδζγα 8}} ἄγ οοηβίσαϊῃηβα ἴο δοκῃον- 

οἄρα ἃ ργϑαϊοίίοῃ ἔγυὶν Μοββίδηϊς ; δηὰ γϑὶ ἴῃ 6 οϑϑθ ἰβ {Π6 ΒΒΠ16, 88 ἴῃ 

[86 ραββδρθ ὑπο γ οοῃβίἀθσγδίϊοῃ. 

1μοἱ υϑ ΠΟΥ͂ δάνδηοα Δηοῖ . βίο ἰῇ (86 δχαζαϊηδίίοῃ οὗ 1888}, δῃὰ 
ν6 5.141] 866 1Π6 8δ1ὴ6 Δσσδηρθηθηΐ οὗ ΡΓΟΡΉΘΟΥ, 8111} ργεβοσνίηρ ἴμ6 β8τη0 

οδαγδοίοσίϑιίθσ. ΟἾδρ. Χ. 8 ἃ βρίϑηαϊὰ ἀθβοσ ροη οὗ [88 ῥσοόρτγθββ, (86 
ἀδδο δίῃ ΡΟΥΘΣ, δπα 16 ον ΘΓ ΠΓΟΥ οὗ [Π6 Αβϑυγίδῃ Κίπψ. ΟἾδρ. χὶ. ἷἰβ 
ἃ Θοπεπυδίίοη οὗ [86 Β8Π16 ΡΓΟΡΏΘΟΥ, (88 (6 δι 25} δἱ (Π6 θαρίπηὶπρ' οἰ ΑΓ 
Ἰηἀ!]ςαί65), δηὰ (818 οοηϊαίῃ8 οη6 ΟὗὨ [Π6 τηοβί βίρῃδὶ οἵ 411 (86 Μεβϑίδῃϊο 
ῥγϑαϊοιοηβ. Ὑοὶ δὴ ὑῃργϑοι 86 ΟΥ υπϊηΐοσιηθα τοδάοσ σου ἃ ΠΟΥΟΓ 888- 
Ρϑοί, (μαὶ (π6 Μεββίδηϊο ἀΔῪ 88 ἴο Ὀ6 βασθὴ οθηΐυτία8 δῇθγ {Π6 18]1 οὗ 
186 Αβϑγγίδῃ ἱῃυϑάθσ, βίηοα (Π6 ρσϑάϊοίοη οὗ 1ὺ βίῃ ἀβ ἴῃ ἀἰγθοὶ σοοηίδεξ 
Μὴ} τῃδι τοϑρθοίηρ {π6 (11 οὗἨὨ 16 βαπ|ὸ Αββυσίδῃ. [Ι͂ἢ οὔδρ. ΧΙΧ. ἰΠ8 

5 ἰὴρ Δηἀ 1[4}} οὗ Εργριί ἰδ ρῥγεαϊοίαα, ν8. 1----22 ; ν}}1]6 νβ. 28----2ὅ βθοπὶ 

Ῥἰδίην ἰο ΓθοορηΖα ἃ Νοββίδηϊο γαΐχη, το 18 ἰο 06 υπΐγοσβαὶ. ΤᾺ Ϊβ, 
6 ᾿ϊ αἷδο ποίβα, ἱ8 ἱπίσοάποθα ψ ἢ 8. ΕΗ ΓΙΣΣ Ὁ, ΒΟ ἢ 18. ΔΡΡΑΓΘΏΠΥ 
ΒίτΟΠΡΘΙ δηἀ ποῖα βρθοϊῆς μαπ (86 Ἰ"ηὲὲ ὙΘ ἿΣ οἵ δῇ. 2:44. 1η 
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ΟἾδΡ. χχνὶ. χχυϊ!., [Π6 Βαπ|6 {πΐηρ 18 υἱσίυ δ! γγ τοροδίοα, ἴῸΣ 1 ἰδία 188. 
27: 18 ἰο Γοΐδσ ἴο ἃ Μοδδίδηϊο ροσὶο, 1}η 188. χχχί. 18 σερσοοῦ οὗ ἰδ 
Τργα 68, τῆο δουρῶὶ ἰοτοίση δὰ, δῃηὰ ἃ ργϑϊείίοη, ἰμδαὶ στ θ {ΠῸΥ Ὁ6- 

οοπ6 ρΡοηϊίθηΐ, (6 Μοβϑίδηὶς Κίηρ 6881} ἃσῖδθ ἴο Ἄχϑουΐθ ᾿υδβίὶςθ, δῃὰ (δ6 
ϑριγὶς αἰϑοὸ Ὀ6 ρουγοᾶ ουΐ, οἴδρ. χχχὶ. Ηδγθ {Π6 {1π|6 18 ποῖ βροοϊβοά ; 
Ὀπὶ [86 ἸΔ ΘΓ ΓΘ οἰΟἢ 18 ἰῃ σΟὨ ἸΠΌΠΥ͂ ΜΙ (6 ἔοττ οΓ οὔΘ τϑϑρθοιϊην 
δον δὴ ἀϊδοδοάϊοημοθ. ΕῸΓ (ἢ6 τοδὶ οὗ 188 18}}, οἴ δρ. Χ].----ἰχνι., τ ΒΠΟΙΠΘΓ 16 

8.88] σῃ 1 ἴο {1Π6 Ργορμοὶ ὙΠ Ο86 Π8016 1ξ ὈΘΆΓΒ, ΟΥ̓ ἴ0 ἃ ἰδίδ ὙΓΙΟΣ, ΓΔ ΘΑ 
80 ἀἰβδγθηοα τῖτ (μ6 ροΐϊηϊ θοΐοσ υ8. ὍὙμ6 οοῃίϊηυα) ἰηἰογτηρ] ηρ δηὰ 
)υποιίοη οὗ (Π6 τείυτη ἔσοπι (μ6 ΒΘΟΥ]ΟΙΒἢ 6χὶ]θ, ἀπά (δῇ ἔγομχ {6 6χὶ]θ 
οὗ βίη, βϑῆονβ (αὶ 156 τΥΟΣ Ὧ88 ποῖ {86 {86 Ι6δβί ῥρβϑίῃβ ἰὸ (ὩΤΟῪ ἰηῖο 

δ18 ΘΟ ρΟΒ  Ἴοἢ ΔΩΥ ἀἰδιϊ ποῖ νο ποῖθθ οὗ (6. Ηρ [ιδ8 Ἰοῖδ (8 ὈῆΓγΘ- 
γοδ] θα ; δῃὰ 80 τηυποὶ 80, ἰδῇ ὁη6 18 ΞΙΤΟΏΡῚΥ τηονοὰ, ἰῃ Υἱονν οὐ ἰθ στ Π016 

οοτῃροβίοη, ἰο ταρϑαῖ {π6 ἀδοϊασαίίΐοη οὗ [6 ϑϑυϊουῦ : “ ΤΠ6 ἐΐηιο δηᾶ 
ϑόαβοηδ ΒΔ (Π6 ΕΔΙ ΟΡ ῥμυΐ ἴῃ ἢἷ8 οὐ Ροῦτον," Αςίβ 1: 7. 

ΤΏ 1Κ6 τϑβαὶὲ που ]ά [Ό]]ΟΥ ἃ ΒΟΓΌ ΠΥ οὗὨ (1:6 Οἴασ ρσορῃοίβυ Βαϊ 
Ιἄἀδοιῃ (8 ἰο Ὀ6 Ββυρετῆσπουϑ, αἴτεον 8}} (ἰμαὶ [88 Ὀ6Θῃ βαϊ ἃ αῦονθ. [6 ΠΊΑΥ͂ 
ΒΔΙΕ]Υ ΔΑΒΌΠΙ6, ἴοΣ {Π6 ρῥγαβϑηΐ, ἰπδὺ [Π6 τγδηΐ οὗ ΔῊΥ ποίβίϊοη οὔ {ἴτηθ, ἴῃ 
ἃ ΓΑ ΘΙ ΠΟ ἴο ἴΠς ἰαΐον Μοββίδηὶς ρογὶοα, ἰδ πὸ ὈΔΓῚ δί 81] ασαϊηϑὶ τορδγάᾶ- 
ἴῃ ν8. 2, 8, 85 Ὀοΐπο οοηποοίθα 118 ἰπαΐὶ ρουοα. ὙΠ6θ6 σψϑῦβο8 ὀρθῇ 

186 ρτοβροοὶ οὗ π6 ζυΐυτο δηά ἤη8] ἀθϑιηΥ οὗἁἨ τηϑη, ὈοΪἢ (δ τὶρῃίθουβ 
δηά (Π6 τὶοκοά, δηα Βῆ0οΥ υ8 [86 814] γϑβυϊὶ οὗ ἴθ Μοββιδηὶς ροσίοα. -- 

ΑΒ 1ο {86 ᾳυσδϑίίοῃ, ὙΠ ΘΙ ΠΘΓ ὩΝ2 βου ἃ Ὀ6 τοίεγγθα ΟὨΪΥ ἴο {Π6 ρέοιιϑ 678, 

[86 ΓῸ ἰδ πὸ Ὡδ6α οὗ ἃ τῃοχηθηΒ ἀοἶαγ. Νο βυοὴ 96 8 βύΓγεΙΥ ν}}}} Ὁ6 
ταϊβοὰ ὕρ ἰο ενεγίαδίίπφ σοπίοηιρί. 1 ἄο ποὶ 866 ΔΗΥ͂ βοΟά χϑϑβοῃ, ὙὮΥ 

2 δῃου] ἃ Ὀδ ᾿ἰπυϊΘα τΤΩΘΓΟΙΥ ἰοὸ ἩδΌγονΒ, Θχοθρίϊην ἰδαὺ (Π6 ΤηΔΓΙΥΤΕ 

οὔ 86 φῥγϑοθάϊηρ ομαρίον Ὀοϊοηρ ἰο ἰμδὶ ηδίίΐοη. ζπάουθδίθα Υ [Π6 ΚΘ ΠΟΓΑΙ 
τυϊἢ Ὀαίοσα 08, τοϑρϑοϊϊηρ ἃ ἰμίατο σϑϑίογαιοῃ, 15 ἐπίγοάμοοα Ὀδοδυδθ 
ἴξ σομμ68 ἱῃ δΡΡγΟΡΣ δία! Υ 88 οοπηθοίοα Ψ1}} [ῃ 6 δι ]6οἰ 'ἰπ Βαμᾶ, Απὰ 
Ἰηαβπιυ οὗ 88 8 σέπογαῖ τοβυγγθοίίοη 18 ΠΟΓα ἰδυρῇΐ, 10 ΘΔπ Ὀ6 Ὧο ΟἶΒΟΓ (ἤδη 
ἴδαὶ ποῖ Ὑ1}} ἰδ κα ρ]δοθ, δ (86 δηά οἵ (6 ρΌΒΡΕΙ] αἀἰδρεηβδίίοη. 

(8) Απὰ ἴδ τῖβο 8}4}} 8} 6 88 [86 ΒΡ] ἐπ άογ οὗ [Δ 6 Εϊταδιγθηῖ, δπὰ ἴμ086 Ἡΐο ἴση 

ΤΩΔΗΥ͂ ἴο τ ὨιΘΟΌΒΏ638, 88 ἴα 88 Γ8 ἔΌΓΕΥΕΥ δῃ ἃ ΟΥ̓́Θ. 

Ὑμδὶ ὈΠΟ Ὁ ἀαδίρτιαίοβ δυο το 88 8.6 ἀββου θα ἴῃ 11: 88, 8, 
Β66Π8 ὑπάἀθηΐδῦϊθο. Βα 1 πουἹὰ ποὶ ᾿ἰγαϊξ (ἢ6 τη θδηηρ ΠΙΘΓΘΙΥ ἴο (86 
δον δὰ Ἰεδάσοτβ δῃὰ τρδυίγτϑ, ΠΟΥ ἰο (6 Ῥίουβ 9608 'π ρἜποσαὶ οὗ Αηϊ- 

οοδυδ᾽ πιο, Ὀυῖ, ἢ }16 10 ἱποϊαἀ68 ἴθοδα δηὰ βῇῆοννβ τδδὶ (μεὶς σοπνασὰ 

π|ι}} θ6, (86 Ἰοδάϊηρ οὐ]θοὶ Β6 6 πὶ8 ἰο ὈΘ6 ἴο β8γ, ἰμδὶ (6 ἱπῆμθηςο6 δπὰ β6- 

6689 οὗ βυο ἢ τβθῃ δἵ ἃ [πίττα ροσῖοᾶ, 884}} Ὀ6 στεβίυ δυρτηοηίοα. ΤῊΘ 
ἰτυ ἢ 18 Βοτο ἀἰβιη γ ἰδυρῶί, ἐμαὶ 411 ϑυοἢ Μ111 μδνο ἃ ρ]οσίουβ γονασά, 

319 
Ι 
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ἱπ [86 τοϑυγτασίίοη οὗὨ {86 7υδί. ---- ὙΠ, 88 ἃ πουῃ, 8 οοημδησα ἰο (86 ἰαίοσ 

Ηεῦγον, Ὀαΐ 15 ἰτϑαυθπὶ ἴῃ (86 ἘΔΌὈΙ πο δηὰ Ασγβαῦῖς. 7726 ςρίοηαδου οὗ 

ἐδ βγπιαπιομέ ἀδδιρτιαῦθβ [π6 βῃϊπίηρ Δρρθᾶσγθηοα οὗ (86 τίη, τὴ 4}} 

119 δ 8 84 βίδσβ. 80 ἴπὸ Ἰαδῦ οἴδυδα οὗ [16 γϑσθθ [88 βαρ δι ποα ἰἰ- -- 

Το διίίοϊθ 18 ἱπβοσιϑα Ὀθίουθ "3912, ὑθοδίβθ 1ϊ Θοτα ρ 868 8. Ῥγ8016 οἶδ88. 

ϑυοῦ {Π6η 18 [86 πδίυτο δηά ομαγδοίον οὗ (Π6 Μοββίδηϊς ρουοα; [8688 
ΓΘ ἰγυ 8 πο Ὁ 111 σονθαὶ πὰ ἱπουϊοδίθ. ΤῊ6 Ββεαῦθὶ οὗ 811 {86 

δινθυβιγ οὐ 116 Ἡδῦγονσβ πὰ οὗ {πϑὶν {γ1815, 11 Ὀ6 τηδγκοα ὃγ ἰδεῖς 

οἰοναίθὰ Βαρρίμθϑεβ, δῃὰ ὉΥ τοίσγϊ δυίνα υδιῖς6 ἴο ΤΠ οἷν ρογβθουίοσβ ; ψΒ ἢ 

ἰθ ἃ βίδίβ οὗ ἰμίηρε (μδῇ Ἔν ΘΥῪ ρίουβ ΗΘΌγθνν πιυδί δηχίουβὶΥ Βανο ἀδειγοᾶ, 

1 αὔοὺ 41} ΔῊ ΟΠ6 18 ποὶ βαι ἰβῆθα τι} (818 νἱονν οὗἁἨ νβ8. 2, ὃ, ἰβοσὲ ἴδ 
ΒΏΟΙ ΒΟΥ Υἶθνν, ποὺ ΠΟΘ δηδίορίοδὶ, θὰ Ῥουθαρ8 τθοσθ βίσρὶθ, τ Βίοῖ Ὧ6 

οδῃ ἰαΚ6. Τΐϑ 18, (ῃδὺ νβ. 2, 8, σζϑγδὶυ ἀθοΐδσο ἴ}6 ἀοοίσιηο οὗ α σεπεγαὶ 

γοειγγοοίίοη απα τείγέδιυζέοη, ἴῃ τη ὈΥ πο του υοη, (116 τηασίγτβ δηὰ 
ἴ)6 ΤΑΙ ΠΠ[Ἃ] ν0}}} τηθοὺ 1} δαρ]ο τοναγά, Ἀπ ρογβθουΐοσβ δπα 1Ἀ1}]688 
ταθη Μ1 τοὶ ἸῺ οοπάϊρῃ ρυἰβῃπηθηῖ. [ἢ (818 δίσηρ]6 ν᾽ ον ΠΟ δε ΓΙ Οῦ9 

Ποῦ 0168 ἀγθ ἴο 6 τιθὶ τ, οα ἴΠ6 ϑαρροθίίοι (μαὶ {μ6 αἰδυδθ Γ95Ὲ 
ΤΙΣ ΟΧίθηἀβ 18 ἰπηῆυσθηοθ ΟὨ]Υ ΟΥ̓́ΘΣ τ. 1; δῃά (86 δχδιρίθβ δῦουθ 
αἰνοη 80 ἐμαὶ ἯἯΘ ΤΩΔῪ 8ββϑυ 16 (18 ροϑιἴοα ἴῃ [ἃ]} οομίοστ τυ σῈΒ 

Ὁδαρ6 6ἰβονμογα. ΤῊ ροθιἴοη Ὀδίηρ (ΔἸ κῃ, 811 βογίουβ αὐ ΕΥ̓͂ 15 ΤῸ - 
τηονοα ἱπάοϑα ἡ} τοβροοί ἰο Ὀοΐΐι οὗ (86 ἰαβί ῥσοροβθὰ ἱπίοσργοίδι! οΏ 8. 
ΤΠ ἢγοὶ οἵ ὑπ6 πὶ ὁδῃ ΒΡ] ἴο ΒΏΔΙΟΘΎ ἰῃ 118 ἀοίθησθ ; [886 Βθοοπα ΤΩΔΥ͂ 

ἸΔῪ οἰαίπι ὑο Ὀθίηρ' ΠΠΘΙΙΑΓΓΆΒΒΘα ΟΥ̓ ΔΏΥ ἰδοῖ οὗ Μϑδβδίδηϊο ἰγαῖῖβ ἴῃ νΒ. 
2,8. Το ροβιοηβ δββυμηθα ἀγὰ σϑ σίουβ ἰγυ 8, ΔρΡργορτγιδίθ ᾿πα θὰ ἴο 

ΘΨΘΙῪ 8.6, θυΐ ΒρΘΟΙΔΙΥ τον θα μ6γο ἴοσ [Π6 οοπβοϊδίοη οὗ (Π6 ορργεβδδβοᾶ 
δα (μ6 ρογβθουίθβα. ὍΤῆρ Δρρσορτίδίθμθδϑβ οὗ ἰμ6 βθηϊηλθηίβ ἴο {16 ρἶδοθ 
ὙΠ ΒΙΟἢ (ΠΟΥ͂ ΟΟΘΟΌΡΥ, ΠΟΏΘ ΟΆΠ ΓΕΒΘΟΏΔΌΪΥ ἀθΏΥ. 

[16 βίγοῃρ; Γοβοι Ὀ]δηοο Ὀούνοοη ταὶ [0] ονγβ απἃ Ηδν. 92: 6--2], τηῦϑί θ6 δΡ- 
Ῥϑγϑηὶ ἰο ΟΥΟΤΥ͂ δἰίοπνο τσ, ΤΠ οὐ]οοὶ οὗ (Ππ6 οἰοδίηρ ρατί οὗἩ Ὠδηίεὶ 18, ἴο σθῃ- 

ι(ὧον 86ουγθ [86 τοοοτὰ οὗἉ (ῃ6 ργϑοθάϊῃρ᾽ ΡΓΟΡὮΉΘΟΥ ; ἴο ΓΕΒΕΒΌΓΘ ἴΠ 6 πιϊηὰ οὗ [86 Ῥτορδοῖ 
ἀπ τοϑρϑοὶ ἴο ἴΠ6 ἐϊπεοα ΠΟ ὨΔΏΟΘ οὗ [806 δανθγοδῖ {1818 ργοἀϊοιοα ; δινὰ ἤμδ!!γ ἰῸ 
ἜΠΘΟΥ ᾿ἰπὶ τὶ [ἢ6 οογδὶἢ ᾿γοβρθοὶ οὗ 8 οἾΤῃ Ηπ8] δηὰ ρδγβοπαὶ σε νασά.) 

(4) Μοτγϑονον ἀο ἰδοῦ, Π.δηΐοὶ, οἴοθθ ὮΡ [8686 βαγίῃρβ, δῃὰ 564] [86 Ὀοοΐς, πη] ἴδ 8 
ἔπι οὗ ἴπ6 θη. ΜδηΥ 53}4]] πηδῖα αἰ ρϑηῦ βοάγοῦ, δπὰ Καονϊθᾶρο 8}}8}} Ὀ6 ἱποτοδβοᾶ. 

ΤῊ βαπλθ αἰγθοίίοη ἴῃ τοϑρϑοὶ (0 οἰοδίπο Ὡ ἰδ σίνθῃ ἱῃ 8: 26, νι 

Τορατα ἰο {ππ6 ῥγχϑαϊοϊοη τοι ἰΠ6Γ6 ρσθοθᾶθθ. ὅ366 (88 σϑίμδσκβ οὐ [88 
Ῥϑββαβᾷθ. Εδοὶ 18 ἃ ρἰδὶῃ 886. Οἴοδβο ἰΐ τῷ απὰ δεαΐ ἐϊ, (δὶ ἢο δαὶ 008 
ΟΥ ΒΓ οίΟἢ8 ΤΩΔῪ ὯθΘ Ιη866, ΠΟΣ ΔηΥ Πρ ομδηροα οὐ ἰδιηροσοα π|. 
ΤΠη6 ἰγυτὰ δηα ογθαϊὶ οὗὨ ΡῬτοΟΡΠΘΟΥ͂ π}} θη ὈΘ ΘΒ ΔΙ οα, τ ΒΘῺ ἰΐ ἰδ 

Βθ6 ἰδαὶ ἔδοίβ βίγον δοοοσὰ ἢ 1. [πη 8: 20, Ββονανοσ, ἃ βρϑοϊῆς 
ΤΘΒΒΟῚ 18 σίνθῃ [ῸΣ οἰοδίπο μρ 1116 ῬΓΟΡΏΘΟΥ, ΜΑΙΟΝ 18, ἐμαὶ ἐξ ἐς 70 α ἰοπς 
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ἔφηιο, Ἰ. 6. ̓ΐ8 Τοβρϑοὶ ἰο 8 ἀϊβίδηϊ ροσιοά, δῃᾷ 80 18 ποῖ ἃ σωϑίζοσ οὐ ἱπητθ- 
ἰδία δοθοοτ ἴῃ σοϑρθοὶ ἰὸ ΔΩΥ ἀυἱΥ ἴο 6 ΡΓΘΘΟΠΕΥ ρΡεσίοσμιθα, «δὲ 
διὸ τόν σα οὗἉ (18 18 {86 ο886 ἰῃ Εου. 22: 10, ““ δοδαὶ ποέ ρ {π6 ποσὰβ οὗ 
Π:0 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οἵὗὨ (δ ͵8 ὈΟΟΚ, 20» ἐ06 ἐΐπι6 ἐξ ΝΈΑΝ," 1. 6. 1 18 ψδηϊθα [ὉΣ 
πηπηθα δῖ 086, ΔΒΓ Οἷ 85 ἴπ6 []Π]πηθηΐ οὗ τι μδὶ 18 ρυϑαϊοϊθα βρθθα 

ΘΟΣΏΠΙΘ 068. Βα ἰῃ086 σδῃ ἀο τὶ (18 ἀϊγθοοη δὰ [6 σθϑδοῃ [ὉΣ 
ἰδ, Ὑ1Ὸ ΡοΥ δ οϊου ΒΥ δά 6 Γο ἴο (δ 6 δγβίθῃηι οὗ ̓ ηἰοσργοίδοῃ, Ἡ ΠΟ ἢ σοῖο σΒ 
[86 Αροῦ. τιϑίη]γ ἰοὸ [6 ραραον, ΒΘ Π [18 ΡΑΡΘΟΥ 8ΟΆΓΟΟΙΥ θαρδῃ 118 
Τδ6 ἷῃ [Δ] ἃ ἰβουβαηὰ γεδγδ ἔτοτι (86 πη ἤθη ἰῃ6 ὈΟΟΪ νγὰ8 τὶ ἰδῇ, 
- ἰδ 8 φυοϑίίοῃ [παὺ ΠΟ ΟὯΘ [88 γοὶ Ῥθθῃ 8016 8815 Δ οίοΥῚ]Υ ἰὸ ΒΏΒΥΤΘΓ. 
Ἐπουδ ἕοσ (μ6 6886 ἴῃ μδηά, (μα 6 ἐΐηι ΟἹ (Ὺ6 ἐπα ΔΒ ταῦτα [Ὡδη (Βγ60 
Δα 8 ΠΑ} ὀοηίατ68 δον [16 ροσίοά παπιϑᾶ ἴῃ 10: 1. ---- ὈΞΈΣΙ, ὙΠῺ (ἢ 
ΔΙΊΪο]6, τουδὶ τείοσ ἰο [᾽ 6 πδγτδίίοη Ἀηα ργϑαϊ οἴ οη8 ἷἰῃ Χ. χὶ. ; δηὰ βίσ 
ΒΡΟΔ Κη ΟὨΪΥ ἴο 8086, ἴογ (Π6 οοτμτηδη [85 γεδβρϑοὶ ἴο βθδ] ηρ' θπἢΡ ναὶ 
δα θόθη σονεδὶ θὰ ἀυτίηρ [86 ἱπίογνϊονν ἀθϑοσί θα ἰῃ οΠΔΡ. Χ. --- ἜΦΗ, 

ὙΠ (86 ἀγίῖοῖο ἴῸγ [ἢὴ6 β6Π16 τϑϑϑοῃ 88 Ὀοίοσο ; ἐδ6 δοοξ, Υ]Ζ. (πδὲ 'ἴῃ τ ΒΙΟΣ 

186 πογὰβ 7υδὲ δἀνογίθα ἴο δγὸ σϑοογάοά. ---- 7.6 ἐΐηιθ 9 ἐδδ οπα ἷθ 186 
ΒΒΆΠῚΘ 88 ἰμ6 ἾΞΣΡ ἴῃ 9: 26, αἶδο ἱπ 11: 8ὅ, 4ὅ, νἱΖ. [16 ομὰ οὗὨ Απιοολιυϑ᾽ 
τείχη δηὰ 116, ἴοσ [6 ἴβ μ6 ῥσχίπεὶραὶ ομαγδοίθσ ἴῃ [86 ργθοθαϊηρ ΡῥἱοίαΓΘ. 

ΤΊ ΡΓΟΡὮΘΟΥ͂ ΤΔΙ ΠΥ οΟποθῃίγϑδ ἰῃ δἷτα, δὰ μ88 σοϑρϑοὺ ἴο απ ; ἴΠ6Γ0- 

ἴοτο, θη ΒΘ ΠΙΔΚ68 ἷβ ΔΡρδδσδαῃοθ, ἰῃ6 τ)6 ἴὉΓ ρογυδίηρ 1ἰ, ἀπά πιθαΐ» 
ἰδ ὕροη 1ΐ, γν}}} Θοτηθ. --- ὅ0 ἯΘ ἃῖὸ ἰδυρῃί ὈΥ ψμδὲ ΤΌΠΟ: ἤαηῳ 
"ϑϑι, δλαϊ πιαζο αὐέρεπέ δοατοῖ, ἱ. 6. (818 15 186 ἰγορίοδὶ πηρδηΐηρ οὗ [80 
ποτὰ ; {86 ἸΠοΓαὶ ὁπ 8: δλαϊ γι ἰο απὰ 7γο ἴῃ. δοατοῖ οὗἉ βοτοοίμίηρ, ΙῈ 
ἄοεβ ποί τβϑβϑὴ ἐο γπ ἰῤγουσῆ, ρογοΏγΥοΥΘ, ἃ ὈΟΟΪκ, 1, 6. ἴο Ζίβῃο0 ΟΥῈΣ 1 
Ῥαζοβ, Ὀαϊ ἴἰο «παζὸ αὐϊέροπέ δοατοῖ, αἴνλεν 118 Θορίθηῖθ. Μυσἢ 1688 ἀο068 ἐξ 
τη68ῃ, (88 ἰὺ 18 οἴθῃ ἰπίοσργοίθα), ἐο γμπ λύίλον ἀπά ἐλῥ(ίλον ἴῃ τοδρβοῖ ἰο 
Ἰοο δ} 1168, 1, 6. ἴο {τ 76] δθουϊ, 48 (06 τηθϑη8 οὗ ἱπογοδδίηρ Κπον]θᾶρθ. 
ἼΠι6 Βρθδκοὺ ἀθϑίζηβ ἴὸ 88, [μδὲ 186 ῬΟΟΚ, θη [86 ἰπη6 οὗὨ (μ6 σθπά 
ἄγανγβ πίρὰ, 8881}} δα ϑϑάυϊουδὶγ βίο ἀπά ἱπνεδιϊραίθα, δῃὰ ὑπαὶ [86 
Κηοπ)οάρο οὗ ἀσίγ, δηὰ οὔ νδδὶ αοἀ ἀοβίμηβ ἰο ἀο, Μ11 06 ῥΤΘΘΟΥ 1Ώ- 
σγοαϑοὰ ΕΥ̓͂ δυο δὴ ἱπνοδβισϑιίοῃ. --- ὨΣῚΓΙ, ἐλ6 ἐποιοίοδάσο, Υἱξ. οὗ (16 
ῬΣΟΡΏΘΟΥ ἴῃ φυοβίίοῃ. Τὸ ραϊ ὈΓΌ δηὰ Ὀζὶ ἰηΐο [86 ἔοστῃ οὗ ἃ ῥγϑαϊοιίου, 

δπά ἰο ρὶνθ {86 πὶ ἃ ἴΏ6γο ἰγορίςϑὶ 86η86, ἷ. 6. 18 Κ6 ἴῆδπὶ ἴο ΒΙ ὨΠΥ, ὑμδί 
[86 ργοϑαϊοϊίου σαυδὶ Ὀ6 Κορὺ βθοσοὶ δῃὰ πὸ ἀϊβοίοβυσε οὗ 11 τηδᾶθ, ὨῸΡ ὕυη- 
ἀεγβίδηδίηρ οὗ 1 δοαυϊγοά, 0} [Π6 ὀνθηΐὶβ ἰδ ρίδοθ βίο 1ὁ ργϑαϊοίβ, 
(48 Ηδηρβίθηρογς δηὰ Ηδνογηῖοκ 40), Β66Π18ἴο ὃ6 ἃ ἰὈτορα δηά υπηδίυγαὶ 
ΡΙΌοοθβθβ. ΗοΥ ἰ8 ζποιοίδασε ἰο δὰ ἱπογεαδεά, 1ῇ (6 ΡΣΟΡΒΘΟΥ τα Δ Ώ8 
ποίην ᾿η16}11010]6, ὑπῈ}} αἶαν 16 Ὀθοοσηθβ λίδίουῳ 3 1 818 Ὀ6 ἱπαορά 80, 

τΠ6η Τθδηἶοὶ, ΟΣ δὲ ΔΩῪ ταὶθ [86 δῆρθὶ ψ80 οοτηπηπηϊοδι θα τ 8 Ὠΐπι, ταδί 

μᾶνο ἀἰβεγοα νι} γ ἔτοπι Ῥϑὺ], γῆὸ 8878: “1 δά σϑίμον βρδδκ ἔνε 

-ἷ 
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ὍΟΓ8 ἴῃ δὴ ἰη 6} 1 Ὁ]6 ΤβηΠοΣ, 8ὸ [πδὶ 1 ΤΩΔΥ ἱπδίσυοί οἴδοσβ, (ἤδη (6 
ἰπουδαηὰ Ὑγοσ5 'π Δἢ ὉΠ] 6111 1016 Ἰδηρσύδρε." 

(δ) Απά τ 1 6ηῖοὶ Ἰοοκοᾶ, δηὰ ὑϑμοϊὰ 1 ἔτο οὐδογβ τ τὸ δἰδηάϊηρ, [6 οὴ6 οὔ {{ῖ9 

δὰ οὐ ἰδ Ὀδηΐκ οἵ ἐδ Γγοσ, δὰ 6 οΟἿδ6Γ οἱ τ δὶ βὰ6 οἢ ἴ6 Ὀδὴκ οἵ ἴδ τἶνοσ. 

Τῦσο οἰδοτδ ---- οἴμον δὴ σο Τὴ δηθνοῦ τηυβί 6 : ΟΒοσ [Π8η (86 
δΔηροὶ τηϑηϊοποὰ ἰη 10: ὅ β6ᾳ., 10, 16, 18, γο τηδᾶθ σοσλση δ ὥοηδ ἴο 
δηλ. Τδοδο τὸ δ ἢ] Δηρ6]8 ΠΟῪ δρρδαγοά, ἰο σοι δῦ ΠΟΤῈ 11- 
Ὀγθβδῖνθ {86 οἱοβίηρ Β68ῃ6. ---- ΠΝ ΠῚ... ΠΡΓῚ, 11. λόγο ἀπα ἦθγε, ἩΙΟΙ 18 
186 ΗδΌΓΟΥ τηϑίμοά οὗὨ ὀχργοβϑίηρ λεγο απὰ ἰλογο, οὐ οὐ ἐλ διά ἀπά οπ 
ἐδλαΐ εἰάε. Το τγᾶκο (δθσγίοὶ οὔθ οὔ {}0|686 οὐλογ δῃρ6}8, γ8ὸ δά 411 δοηρ' 
Ὀ6Θῃ {Π|6 ΒρΕδ ΟΣ, 88 ΓΘ ρΌΓΚΘ ἀ068, ΒΘ6Ι18 [ὈΓεῖρῃ (0 (86 Β᾽ ΠῚ Ρ]6 ΤΠ ΘΔΠΙἢΡ᾽ 
οὔ ἴδ6 ἰοχί. ᾿ 

(6) Απὰ [οῃ9] δα: ὰ ἴο ἴ86 ταϑῃ οἰοι οᾶ ἱπ πο ᾿ΐηδη, ψἢο βἰοοὰ ονοὸσ ἴδ 6 νδίεσδ οὗ 
ἴδ τίνοσ : {π|}}. ον ἸοῺρ; 8841} 6 106 οπὰ οὗ [8686 ψοῃάοχίῃ] τπηδίίο 8 1 

ἘΣ ἀΘΠΕΙ͂Υ (8656 ὨΘ Δοίογβ ἴῃ [8:8 ΒΟΘΏΘ Δ[Θ ἰηἰγοάποορά, ραΣΪΥ 'π ΟΥΟν 
[0 ξῖνθ τόσο Θχρ]]οϊϊμοϑθ ἴοὸ 186 ἀοδίψηδίίΐοη οὗ ἔπι6 ἴῃ (86 ῥγορθβθογ. 

Τλδηΐ6], 88 ψγὸ αν β6εῶ (10: 8, 9, 1ὅ---17), νγὰ8 στοδὶυ δἰοοίθα {ἢ 
(86 ἀρρϑᾶγδῃςθ οὗ [86 ἈΘΑΥΘΏΪΥ σηθββθηροσ. Ουΐ οὗὁὨ οοπηραββίου ἴὸ 18 
ἩΘΔΚΉΘΒ8, Δ ΔΗΡῸΪ ΒΕΓ ΔΡΡΘΆΓΒ, δ 85Κ8 (86 αυσδίίοη πο Πδηϊοὶ 
ἀουι1688 νγὰβ ἀθδίσουβ δβῃου α Ὀ6 ρυῖ. Οηθ οὗ (ἱ6 ἵτνο οὐλέγ δῃρ6}8, 
(Βοσϑίογο, 'Β Γοργοβθηϊθα 85 δἀἀγοββίηρ' (86 ᾳφυσδβίοῃ ἴο ᾿ἶτὰ το δὰ τηϑᾶθ 

[86 οοτηπηαηϊοδίίομ, 10: 11, 19, σοπιρ. 4180 10: ὅ 864. --- 76. ἜΧΡΓο88 [186 
468 οὗ ΔῸ ἽΞ ὈΥ [Π6 βἰπιηρ]6 ἦἄοισ ἰοπσ ὃ 1 Ὦδγθ ἰγδηβίαιθα ἃ 111|6 ἀϊ- 
ἔδυ θη ]γ, ἰῃ ογᾶθσ ἴο ᾿μλϊίαίς (ἢ6 Ἡ ΘΌΓΟΥ,. --- Τῆς ἐπα ὁ ἐδ τοοπι ον βεῖ τκαῖ- 
ἔδγ8 18. ἴ1ῃ6 ἀφϑίῃ οὗ Απεοομυβ, ἰῃ ποῖ σοη ΓΟ 8 (ἢ 6 ποηδοσίαϊ ἃ ἰΒοἸ ΟΒΌΓΟΒ 

οὗἨ 186 ρτοοθαϊηρ υἱβίοῃ. ὅο (86 δυίϊοἱθ Ὀδΐοσθ ὉΪΡΒ ἰηάίςδίοβ. Ὑ7Θ 
88.811 866 (μαῖ βυοῃ 18. [86 ἀθβὶρῃ οἵ (86 ᾳυσδίίοη, ὈΥ (86 δῆβνγοσβ ἰμδὲ 
[Ό]]ονν. -- Τμδὶ [η6 ταδη οἰοίλεά ἴη ἤπια ἰἵπεη 8 οὐεν ἰδδ «ὐαίογε 97 {δα 
γίυον, ἰ. 6. δίοοα οῃ [86 ὈΒΗΚΒ ὑπαὶ ΤΌΒ6 ΟΥ̓́ {86 ΣΟΙ, ἰΒ ῥ]αὶπ ἴσοσα 10: 
4, ὅ, θ 866. 

(7) ΑΒΑῚ δοαγτὰ ἴθ πηδῃ οἱοιμοὰ ἴῃ τ Ὠϊῖο ᾿Ἰη6Ώ, ὙΠῸ ΘΒ οὐ 116 ᾿τδίοσβ οὗ ἴδ8 

τίνοσ, δηᾶ ἢβ {ΠΠπ|Θὰ Ὧρ ͵8 ταν παπὰ δηὰ ἢ18 Ἰοῖν τὸ βϑδνθῃ, δηὰ ἢ ϑύσασε ὈΥῪ Ηἰπη ὙδῸ 

᾿ἰνειι ἴότενοσ, [μδι [1 8[}4}} 06] δἷ ἃ {ἶπλθ, απὰ τἰπλθ5, ἀπὰ ἃ λ }, ἐν οη ἢ θ ἴῃ 6 ΟΥαΒὮ- 
ἰῃν οἵ ἐδ ροῦγοσ οὗἩ ἴδ6 ΠΟΙΥ ρβορὶβ β8}}8}} θ6 Ἴσοτπιηρ!εἰθὰ 811 11686 ἐπΐησθ 5}}4}1 6 
ΔΟσοΟΙΩΡ Ι8Π6α. 

ΤΟ ἰαἰίον 41} οἵ ἴπ6 σϑῦβθ ρδγβ} 16 }1Ζ68 ὙΠ (6 γθι Βαϊ, θυ 6χ- 

ὈΓΘΒ8868 (86 ἔπι6 οὗὨ οοπηρ]οίίοη ὈΥ τοίδγγίης ἰο δυοπέβ, ταῖν (μη ἴοὸ ροσ- 
ἰἰοηβ οὗ ,ἶπι6. ΤᾺΘ δίηρ ἃρ οἵὨ δοίλ λαπάξ ἰονιατὰ μθανϑὴ ἰηάἰςαῦθϑ 

υπυϑυ.81 ΒΟΪΙΘΙΩΏΪΥ ; ῸΓ ΘΟΙΩΠΊΟΠΙΥ ΟὨ]Υ οη6 88 πὰ ὑρ, ὅεη. 14: 22. 
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Ἔχ. 6: 8. δαί. 82: 40. ἘΖεοϊ. 20: ὅ. ---- 38, λδ δοιμα έπιδοῖ ὃν απ 
οαἰ. --- ὈΞῚΣ ἽΠ.., Ἰΐ, ὃν ἐλ ἰΐυοε ο εἰενπέίῳ, οὐ ὃψ (6 ἰξοϊηες ογλ6 ὁ} εἰεγπιίέῳ, 
ὅπ δάἀθοῖνο Ἢ Ὀοΐηρ δἀορίοἂ ἰῃὰ (6 ἰδία σϑ86 88 ἴπ6 στουηὰ ἴοστη. 
ὙΠ β6ῆ88 18 [88 Β8Π16 ἰῃ ΒΟΙῊ 68868. (ἀοἀ ΙΩΔΥ Ὀ6 ἀοϑογιδοὰ ὉΥ ἃ ποῦῃ 
δρδίγαοί, 88. γ70}} 85 σοῃογοίθ ; 18[ 88 Ἧ6 Β6Υ, ἐλο ένίμνίῃ. ΘὍΒα ρῥἱυν. οὗἉ 
186 πουῃ ἰ8 ἱπίϑηδῖνο, ἱ τ δάορί (Π6 τϑβί πιοὰθ οἵὗἩ δχργοδαίοῃ. --- Αδ8 ἰὸ 
δὲ ταὶ ἐἴπι6 (20), ἐἶπιδὲ, ἀπὰ α λαϊΐ, γα ΠΑΥ͂Θ ΤΑΘΓΟΙΥ ἴο σοΙαραο 86 
ΟἸαϊάθϑ ἸῈ2) Δ505 92} 1712.) ἰη 7: 2, νεῖῖ [Π6 ποῖθβ ἴθσο. Ὁ δὐϑηΐϑθ 

δηᾶ ᾿ἰτιϊ δου οὗ (ἴπ|6, δγθ (ἢ. 6 β8π|6 ἔῃ γ 89 σε ΤῈ ἐἦγο ἀπά α λαΐῇ 
γεαγε ἴῃ ΜὨΙΟΙ Απιίοοδυθ πιδάβ [Π6 ΒποίΌΑΥΥ ἀθϑοϊαίθ, 8 ψμαὶ 8. αἰπηϑὰ 
δὶ ἴῃ (8 οᾶ86. Τ7Υπι65, (ἢπ8 υθθἃ, Τη68Π8 ψδαγϑ. ---- 181 γῺ2 Ὁ9995, Ηἱ, 
απὰ ισλδη ἰδονα ἐλαϊί ὃ6 α σοπιρίδέϊοη οΥ ὁγεαξέης ἴῃ ρίδοσδ ; τοὶ τ 668.) 
Ὑ Ίη., 6 Ὑγοίια, Το ηρ,., τσλτη ἐδλ6 ἀϊδρενδίοη ἐδαϊϊΐ δ σοπερίδίθα οΓΓ α ρμαγέ 
ΟΥ̓ ἰδὲ ρῬεορίε, οἷς. "Δ, ἴῃ {818 6886, ἐδ ἠὨοΐ ρμαγί, ρογίίομ, Ὀὰϊ Ῥοισον, 88 

οἴδη εἰϑονθοσο. Τηθ ἰάθ6Ά ἰδ, ἰδαύ στ βθη [86 ρονχογ οὗ [186 6 8 παιΐο 
ἰδ 88 ἷξ ἬΟΓΘ ΟΥΒΗΘα ΟΥ̓ ὈΓΌΚΘΩ ἴῃ ΡΊΘ668 (γ8)), ([Β6η {86 ἀδϑί οἵ Απῇ- 
οοὗβ 884}1 ἰδκα ρἶδοθ, δῃὰ 116 ΤῸ] Β]τθηῖς οἵ [86 Ἰαβὲ δῃὰ Ἰοδάϊηρ ραγὶ οὗ 
86 ρτγϑοθάϊπρ' ΡΓΟΡΒΘΟΥ͂ 88|8}} δ6 δοοοῃρ  ]βῃ6α. ---᾿ ΘῈ ἀρδίη σιμοῦΐ (86 
ασίίοϊο, θοὶηρ υϑϑὰ ἱῃ η6 ϑθῆδθ οὗ δὴ δα )βοίῖνο, 1. θ. 88 ἀδεϊρπιδίίηρ 8 
δοκιγαοὶ αυδ]Βοδίίοη. ---- δι, ἐλόεο ἐλέπ)ε ΒΒ ἃ γϑσῦ γῥἱαγ. ζδηι.) ἴον (δὶ9 
6 (Π6 τλοῖϑ υδααὶ οοηδίγιοίΐοη τῖτ (Π6 Πδηλ68 οὗἩ ἰδΐπρβ ἱμδὲὶ ἂῖὸ οἵ ἃ 
ποιοῦ ΘΏΘΟΣ. 

(8) Απά 1 μοαγὰ, πὶ 1 υπἀοζοίοοά ποῖ ; δπὰ 1 βαϊὰ : Μγ Ἰογά, νὰμδὲ ἰβ [6 Ἰδι ες 
οηᾷ οἵ ᾿[μεϑ6 τπϊηρ51 

5.111 θοηυϊηδοά 88 ᾿ξ τ τὸ ἴη {δ6 υ86 οὗ 18 Β6η868, Πδηΐοὶ μοασὰ ᾿πἀοοᾶ 

186 νοΐοα οἵ (π6 δῆμεὶ, Ὀαὶ ἀϊά ποὶ ΠΥ σοι ργθμθηὰ ἢ ἷ8 πηϑδηΐης, εἰ πο Σ 
88 ἰο ἰῃ6 οχϑοὶ πηθϑϑυγο οὗ ἴδ6 (ἴ26, οΥ 88 ἴο [Π6 παίυγο οὗ δ ονθηίδ 

ΜΔ ΐο που]ὰ πλδκο ρ ἴΠ 6 οΥἰβὶ8 ΟΥΓ οοῃβυτησηδίίοῃ οὗ [86 016. Ομ 86» 

αι ΘΏ1γ, οα ϑοιποῦ δὶ τθοονϑσίηρ ᾿ἰπι861} ἢ 6 ΔΘ Κ8 ῸΣ ΤΔΟΓΘ Βρθοΐδὶ ἰῃΐοσ- 
τιδίίοη. ΒΥ ὨλΎπε οδηποὶ ὃθ τηθϑηΐ, 88 ΒΟΙ16 ΠΑΥΘ τηδἰπἰδί θα, ἃ {πη 
βαϊϑοασθηὶ ἴο (26 ἰγθ6 δῃὰά 8 81} γϑαγβ ; 1ὑ τασδὶ 06 [86 ἰαίζδσ ρασί οἵ 
[οθ66 γϑϑγβ. 

19) Απὰ Β6 βαϊὰ : 60, Ὀβῃὶεὶ, ἴον [2656 τηΐηβ8 δτ οἱοβθά πῃ δῃὰ βεαϊοά, πηι τὰ 
εἰτης οἵ [86 εηά, 

τὸ ἴῃ [86 Βθη86 οὗ ἀδραγέ, γἱΖ. ἔγοτα 118 -ι ἀΐδ, οαπηοῖ 86 τϑϑηΐ Βετθ, 

ον ψμδὶ [88 (86 οἱοδίηρ δηὰ βϑδὶηρ' ὉΡ οὗ [86 ῬΡσορΈθοΥ ἴο ἀο ψῖϊ ΤΠ Δη- 

1618 ἀδαῃ} Βαὶ ἢ τὸ υπἀογείδηά ἴδ ἴῃ [86 56η86 οὗ σο ατσαῃ, (ὙΥΪ ἢ (Π6 

Ῥἄγαβα οἴθῃη 888), [8 οοῃπϑοϊΐοῃ ΒῃονΒ ἰξ ἰο Ὧ6 ἃ τϑαιι68ΐ ΟἹ δοζωσηδηᾶ ἰ0 

ἀρεῖεὶ ἔτοτα ταδκίηρ ἔυσίμοσ ἱηαυϊγοβ. ΤῊΘ Γθϑβοη ρίνϑῃ 18, [μδὶ [Π6 ΓΕΥ͂Θ- 

Ἰαιΐοι 18 δἰ γοδαγ Ἴοοταροίϑα, 1ἰ 18 οἰοϑθὰ ρ δῃὰ βθϑ]ϑᾶ, ὑπῈ}] 86 ἔπηθ τ μ6 8 
ΤΆΘΏ 8881} Ὀ6 ἰπἰογοδίϑα ἴὸ τλδκο αἰ] σϑηΐ ἱπαυϊ ΓΥ ἴον 1.8 ταϑϑηϊηρ,. 



870 βαρ. ΧΙ. 10---12, 

(10) Μδὴγ πὶ}} ρατὶγ ἐποπιβοῖνεβ, δηὰ Ὀθοοπι οἴδδπ, δῃ τρδῖκ {ταὶ οὗ (ποπηθοῖνοῦ ; 
ναὶ ἴ[Π6 πὶεκοὰ νἱ}} ἂο νυ ϊοκοάϊγ, δῃὰ τ οὴ9 οὗ [86 νἱ]οκοὰ πῷὋ}} πηἀογειδηὰ, ὑπ: (6 τῊῖθα 
5.41} υπάογϑιίδηά, 

ΤῊΐδ 8 ἃ ἸΏΘΓΟ ΒΟΤΩΣΊΔΙΎ Οὗ (86 ον ηίβ οοσαρτίθθα ἴῃ [ἢ ῥγϑαϊοίίου, ὮΥ͂ 
ΜὮΙΟΝ (86 ΔΗρΟΙ ΠΠΘΔΏ8 ἰο Β8Υ, ἰδὲ Πϑδηΐθ] δβουϊὰ βδοαυΐθβοθ ἴῃ [8686 
βθΏΘΓΑΙ νἱοτνβ, ΜΠ μοαΐ βθοκίηρ ἔαγίΒοῦ ταϊουϊα Θσρἰμβ !ΟΏ8. --- ἸΎΛΣΌΣ, 
ἩΠΙΡ. οὗ Δϑ. --ο ΝΠ}, ΠΉΠΡ. ΜΓ δββι πι]διθὰ Ὁ, αὶ ὅ8. 2. ὁ. 1Ι ἰδ 

πηυδααδὶ ἴὉΣ Ὁ ἰο 8δ5β᾽ ι}]δίθ ἩΪ( Σ, 88 Β6ΓΘ ; ΘΟΙΏΡ. 8 ὅ8. 2. α. --- Δοπα 

97 ἐλ «εοὐοξοά εοἱϊὶ ἐπαετείαπα, νἱξ. [Ὰ6 νογὰβ οὗ [86 ργϑάϊοϊου, 8ὸ 88 ἴο "6 

τοδισαϊποὰ ὈΥ ἰὶ ἴτοπι ἀοίηρς πίοκοάϊγ. ΤΏΘΥ Μ}} ρὸ ου ἴῃ βρὶϊε οἵ 115 
(Πγϑδίβ δῃὰ ργοἀϊοιίοῃβ, ἀθϑρίβίηρ (μ6 ἰάδα οὗ οοπβυἰηρ ἰξ ον οὗ ᾿ἰδιθηὶπνς 
ἴο ἐϊ. ---- Οἡ (86 οἵπον Βαηά, (6 τῦῖδθ, ϑᾶσγ ἴ(Π6 {ἴθ οὗ ἴ86 Θῃᾶ, νν1}} τηδκ 

ἀπ! σεπί ἱπααυΐτυ (5), θο( ἢ ον (Π6 βαῖκϑ οὗ ἱπβίγυοιίοη δηᾶ οοπδοϊδἕοα, 
δηὰ (μ6γ ν1}} αἰἰδίη ἰὸ ἃ σαι υπάεγβίδπάϊηρ οὗ [86 ῥγϑαϊοιοΏ 8. 

(11) Απὰ ἔγοιι [Π6 {ἶπης οὗ τετηονίηρ (Β6 σοπίϊπυδ] βδογ σα, δπὰ οὗὨ βε[ἰπρ ὉΡ ἴδ6 
δϑοπιϊπαιίοι {μὲ 5841} Ὀ6 τηδὰθ ἀδϑοΐϑιο, ΜΠ} Ὀ6 ὁ τῃουδδηὰ, ἵπτὸ δυπάτοά, δηὰ Ὠἷδο- 

Ὦ ἀεγε. 

Ἴθι [ηἴ, Ἡορῆ. 85 ἃ ποῦῃ ἴῃ 1Π6 ἀθῃ. --- ΠΡ, αἷδϑὸ Τηΐ, οὗ 129 ἴῃ (86 

αϑῃ. δῇδσ. ὕΡῸ ἰωρ!οὰ. ΤῈ Ὁ ͵8 ρυΐ Ὀοίοσϑ ἰΐ το ἱπάϊοδίο ᾿δ αθηϊῖνο 
Θοηάϊτίοη, 9 118. ὅθο [8 ὙΘΡῪ βϑηθ γϑγ8 δηὰ πουῃβ ἰῃ 11: 81, δοὰ 
ΘΟ.Ρ. 8: 11---18. 1π11:81. γυρῶ 18 ἀθβου θα 88 ὩΌ ΘΌ, εαπμείησ ἀδεοία- 
ἐΐοπι; ὮΘΓΘ 88 Ὡ, ἱἰ. 6. ἐλαὲ τολίοἢ ἐξ ἰο ὃ ἀεείγογεά, οἵ οιισλέίο δε ἀεείτοψεα, 
ὙΠ ΟὮ 18 ΤΏΟΓΟ δρροϑίϊα ἴο {μ6 ργϑβϑηΐ ἴθηογ οὔΠ6 ἀϊβοουτβο. 7761 .290 ἀαψε 
ΔΙῸ ΙΏΟΓΘ Βροοϊῆς (Ὧδη (Π6 ΡΉΓΑΒ6, ἐΐηιό, ἐΐπιοδ, ἀπά α λαϊ, ἴπ ν. 7 δῃα α͵ϑο ἴῃ 
7:2 δ. Τῆι ἰδίαν (ἐΐπιο, οἷς.) 18 88 1ξ 6 ΓΘ ἃ του πα πυτηῦον, [ἤγε6 δηὰ ἃ δὶ ἢ 

ἔχϑὶ δαυλὶ ]πρ [86 ομο ΒΔ] οὗ [86 βαογθά πυροῦ δευδη, πὰ {Π6 ἔγϑοιοηδὶ 
Ρδτί δαυδ]]} ηρ (Π6 ΠΑ} οὗ ὁ γϑδσ. [Ιη βυοἢ ἃ 6886, τηϊπυ6 Ἔχϑοίηθβ οὗ 
ΘΟυΣΒ6 8 ποῖ ἰο Ὀ6 Ἔχρβθοίθά. Βαΐ (6 (Ὠἰτῖγ δά δι οη δὶ ἀαγβ παγα (ονοσ 

1260 ἀδΥβ --ῖῦὶ [οτίγ-νγο τη ἢ} τὴς (ὮΓΘΘ δηᾶ ἃ ἢ] γ6 815), δῦ ἀοΌδι1688 
ἀοβρηρα 88 δῃ ἐχαοσί Δοοουπηΐ οὗἉ {ἰπ|6 ἀυγίηρ ψ Β]ΟΒ (86 ἀοἰοβί 8 Ὁ]6 δϑοταῖ- 
Βαιΐοη οοπίϊπυοαὰ ἴῃ {86 ἴθ ρ]6. Τὴ ἐογηιπιδ α φιο 18. [06 {6 ψ ἤθ 
Ἀπιϊοοδυβ ἢγβι τομηονοὰ (π6 ἀδὶγ βδοσίῆςθ, τ ἢ οἢ τν88 ῬΓΟΌΔΌΪΥ Πθδγ (86 
οῃὰ οὗ ΜΑΥ οἵ δἱ [86 Ὀορίῃηΐηρ οὗ ϑυπα ἰῃ Β. Ο. 108. Δυάξβα Μδροδ- 
Ὀδουδ γεπηονθὰ (μΐ8 γηρῶ, δῃά ρυγίβοά [86 ἰοπιρ]6, ες. 25 οὗ Β. Ο. 16ὅ, 
τηλκίηρ (Π6 {1π|6 'π αιιοϑίΐοη, ἱ. 6. ἰπστθθ ἃπᾶὰ ἃ μα] γθασβ, 88 ὩΘΑΥΪΥ͂ 88 
ΒδίΟΥΥ Μ0}}} ΘΠ 80]6 υ.8 ἴο οοηρυίθ 1. ΤΏΘΓΘ οδη ΠαΓαΪγ 6 τοοῖὰ ἴοσ ἀουδὲ 
{πὶ [86 βίδίθηγθηΐ ἴῃ οὖγ ἰδ χί 1β ταϊηυ 6] Υ ἀχδοὶ. ΤΏ σοῦ οὔ δυάδ88, (Π6Ώ, 
18. 186 ἐεγηιΐπὼδ αὐ φυδηι οὗ ἴμΠ6 ροσιοά ἴῃ χιυθδβίϊοα. 

(12) ΒΙοβεοὰ ἱ8 ἢ ψῆο μναϊϊοιἢ, δηὰ διιϑι ποι ἴοὸ οπ6 ἰπουδαηὰ [τος Ὠαπάτγοάα δηᾶ 
(μϊγίγιῆνο ἀδγβ. 

Ι τυϑὶ τοῖοσ [86 τοδᾶοσ ἰοὸ ἰδ 6 ἰδίου αὶ [βο8 δἰδιϑα ἴῃ ἐμ Νοίθδ οὐ 7: 
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26 ϑῦονο, ἴον ἱπίοστηδίϊου ἰῃ τοραγᾷ ἰο (ἢ 6 οουσϑθ οὗ αυϑηΐβ Ποῦ ἴπ6 οπᾶ 
οἵ Απιϊοοδυδ᾽ τεῖρη. [Ὁ ἈΡΡΘδΓΒ ἴγοσῃι 11: 40---44 ἀῦονο, (δι ΑἸ ΟΟμ.18 
Ι8ἀ6 ΔΠΟΙΒΕΡ δῃά ἢηδὶ ᾿πναϑβίοη οὗ Εργρί, πδαῦ (6 οἴοδβα οἵ εἷβ 11ξε, αἷς 
(ον ὙὨοἢ Β6 το Βοα ϑβραϊηβὶ Ῥα]θδίίΐηθ. δι ἢἿδ8 δηὰ ἢΪ8 808, ἰὴ (86 
το (126, Δα Ὀ6ΘῺ ΟΥΖΒηἰΖίηρ (Π6 ΡΔΙΓΥ οὗ [86 ῥίουβ, δηὰ Απἕοοϊιαθ 
88 ΘΧΟΘΘα ΠΟΥ ἱπαϊρσηδηΐ δἱ ἴῃΠ6 οβοσι8 τ] ἢ [ΠΟΥ δᾶ τηδάδ δηά (6 

ΒΌΘΟΘΒΒ ὙΠ} ὙΠ Οἢ [ΠΟῪ ΜΟΥ αἰοηἀθᾶ,. [Ιἡη 1 Μδος. 2: 20---85.7, γὸ ανθ 
8 δοοουηί οὗ (Π6 Ββἰ(υδίίοη οὗὨἨ Απίἰϊοοΐα5, Τ᾿ Ε116 ἴῃ [86 “ ρ]οσίουβ ἰδηά. 
ΗΐΪ 5 ἰγεδϑΌσῃ ν88 ΘἸρίγ. Ηδ δὰ δίγοδαυ σου θα ἐΠ 6 ἴδ} ρ]6 οὗ 411 νυν ὨΙΘᾺ 1ὲ 
οοηίδἰηρα (δ8ι 88 οὗἨ ΔΩΥ ν᾽ 6, δηὰ 6 γγὰβ Ὠδορδβὶἰδίϑα ἴο Ιοὸῖκ ἰο δῃ- 
Οἴδοσς αὐδτίοσ. ἢδ ἰοΐ Πα] οὗ 818. δγίωγ, ᾿μοσείοσγο, 8 1, γδῖδδ, οὔ οὗ 

[8 ἔδνοσο οἴοοσβ, δὰ ρῥαβϑθα ονϑσ [μ6 ΕἸ Ρἢγαίθβ ἴῃ ΟΥΟΣ ἴἰοὸ τἱῆσς [86 
οουπίτῖε8 οὗ 86 Εδδὶ. ΕἾσοὶ 6 σϑηΐ ἱπσουρὴ δηᾷ βιθάυοα Αὐτηθηΐδ 
(τὰς ἐπάνω χώρας, ν. 87), ἀπὰ (Πδη ἰυγηθα οδ΄ το τοῦ {86 ἰθρ]6 ἰῃ Ε)γ- 
τηδῖ8, ὙΠΟΓΟ Β6 τηϑὶ Μ 1 ἀΐδρταςθ, πὰ βη4}}} υἱτἢ ἀοαῖῃ. Νοὶ Ἰοης δῇοσ 
6 ἀορατγίυτο οὗ Απύοοδυβ, Τ γϑῖδδ Ὀαρϑη ἴμ6 οομίοϑβὶ ἰὴ ῬϑἸ θδεϊπα ἴῃ βοσὶ- 
οὐδ δαδγηρδὶ; δυὶ δυἀαθ ὉΠΙΌΣΙΩΪΥ ὑσὶ ρῃ6α ἴῃ 811} 8 ΘῃοουίοσΒ ; δηὰᾶ 

80 ἀροίβῖνθ 88 ὁΠ6 ΟὗἉ ἰβοζὰ οὐδὲν 1,γ8185, (μαὶ 488 ργοσεραοά ἴο ρυσ] 
(16 ΤΠ Ρρ]6, δΔηἀ ἰο ΤΟβίογϑ 118 όυβῃῖρ, 1 Μίδος. 4: 86 δα. ΑἹ] (88 τησϑὶ 
δανα οοσυρίεα δοΐθ τῃοηίἢ8 ; δηὰ [86 οομδοογδίοη οὗ (6 ἰδζρ]6 ἰοοῖκ 
Ρἶδος 186 2ὅιἢ οὗ ες. 106 Β. Οὦ. Οἴοουγσβα Αποοδιβ δΔ4 μδά βυβ)οϊοηϊ 
ἔπη ἴον ἷθ οΘοῃμαυθϑὺ ἰῃ Αστηθηΐδ δηά ἴον ἢ18 δάνδῃσα ἴο ΕἸ γγηδίβ, ὈθΌΣΘ 
16 νἱηίον δὰ ἴδ δάνδῃοθά. [{ ΔΒ ἴῃ ΘΑΥΪῪ βρτϊηρ [δαὶ δ υηάοτγίοοῖκ 
116 τοΌὈΘΙΥ οὗὨ (6 ἰδρὶα ἰὴ ΕἸγπιδὶβ ; αἴθ ἡ οἢ, οἢ 8 γείγοδί, (86 

ΠΘΒ ταδὶ Εἶμ οὗ ἰοἰΔ] ἀεἴδαὶ ἴῃ Ῥα]βϑίϊπθ, απὰ Βεὶρθὰ ἰο ἴποῦθαβο ἴῃ 
ΤΩΔΙΔΟῪ ὑμᾶσ Ἡ ΒΟ ἢ6 88 ἴμθη ἰδθοσίηρ. [Ι͂πἢ 1 Μίδος. θ: 1 δεᾳ. ἰ8 δῃ 
δοοουηί οὗ [Π6 ο]ο086 οἵ ἰμ6 118 οὗ Απιίοοδυδ, ἃπα οὗ Εἷβ ἔΆΠΠυτὰ αἱ ΕἸ. τηδίβ. 
1 ποῖ Μὰ οουηΐ οηνᾶγά, ἔγοτῃ [86 οοπβθογαίίοη οὗ {86 ἰθρ]8 ὉΥ Ζυάδδ, 
ἴο 16 ἐπι ΏΘΏ ΑΑπιϊοου8 ἀθορδβοά, 6 8}}8}} ραγοοῖνβ, δ οὔςθ, ἰδμδΐ 

{μ6 ροτίοά οὗ 1885 ἀδγβ 18 ἰῃ 41} ργοῦθδὈὶν [86 ροτοα οἵ Αμπιοοδαδ᾽ 
ἄδβι}. Ετοῖμ [86 {{π|6 {μα΄ [Π86 ΔΑ Ὀυγηὶ οδδγίηρ ψ8 σοιηουθαὰ ὉΥ 
Αρο]]οπίι8β, δὲ (86 οοιμπδηᾷ οὗὨ Απιοσδυδ, ἰο 116 (1π|6 οἵὁ ΓΘΟΟΏΒΘΟΓΔΙΙΟΏ, 

νοο 1290 ἀλγβ. ΕἼοῖι ἴΠ6 8Βᾶπ|60 ἐεγηθημδ α χμο ἰο 186 ἀδδί οὗ Αηιΐο- 
οἰυ8, ΟΓΘ 1885 ἀΔΥ8, ἱ. 6. ογίγ-ῆνθ ἀδγ8 τῦογο (μη ἴδ ἱποϊι θά ἴῃ 186 
Ρτγεοθάϊηρ ρεσίοα. Ἡ]βίοσυ [88 ποὺ ΒΗ ΠΟΓΘ γεοογάβα (Π6 ῥγθοῖθο ἀΥ͂ 
οἵ Απιίοοδυδ᾽ ἀθϑίι ; 80 μδὶ 6 Ἵδηῃοῖ οοραγῈ ἴΠ6 ραϑᾶδρθ Ὀαίογα υ8 

αἰ} ἰμδϊ. Βαΐ γα ἃγθ οϑγίδίη 88 ἴο [86 οσάδθσ οὗ δυθηίβ, βῃ 88 (ἰο {86 

Β6Β80ῃ οὔ (6 γεδσζ, 88 Ἧ6]] 88 [886 Ὑϑδγ 156], πη ποι 1π6 ἀσαί οὗὨἨἁ (μϊ8 
κὶησ ἰοοῖς ρἷαοθβ. Οὗ μ6 σοπεγαὶ δοοῦγαου ἔμ ΓΘ οδπ 6 0 ἀουδὶ; δηὰ 
ΒΌΟὮ ΔΓΘ [86 οὨγοηοϊορσίοαὶ ἀφβὶ μαι ἢ οὗ (Π5 ὈΟΟΙ, (παὶ τ᾿ 6 ΤΏΔῪ ΒΘΓΕΪῪ 
ΤΟΙγ, ἴῃ (818 6886) ΟἹ 118 τηϊπαϊθ ΘΟΘΌΓΒΟΥ. 

Β[εεεοὦ ἐξ ἦδ ἰλαὶ ισαϊίεἰδ, τλοτο ΘΧΘΟΙΪΥ : Ο δρα(εἐμαϊηαε ἐχρεοίαηπίϊ ] 



872 - σβαν. ΧΙ͂. 18. 

-- πποη, Παρῆ. οτ!οἀ ἴον [Π6 ασίϊεϊο, ὃ 30. 8. δ. ΤΠ Ἰοχίοου ρῖνεβ Ὁ8 

ΟἿΪΥ ̓ δαρϑοίο 85 ἴΠ|6 τηοδηΐηρ οὗὨ ΓΙΣΤΊ, ἱ. 6. 10 ψναῖϊ ἢ ΠΒΟΡΘ ΟΓ Ἔχρεείβ- 

ἤοη. ΤῊ ΐβ8 τῆλ ὃ6 (Π6 δμδάδ οὗ πιδδηΐϊηρ πο; δυΐ 1 8Βο, ᾿ὶ ν7}}} ἸΣΩΡῚΥ 8 

Κηον]θάρθ, οα {86 ρατί οὗἩ (βοβθ τὸ ταὶΐ, οὐ (ἢ 6 Ῥτγϑαϊοίίοπμβ Ὀεΐοσγε τ8, 

δηά «ἃ Ἰοοκίηρ ἴοσ {μοὶγ δοοοιιρ βμγοθηί. ΤῊ]8 15 ηοὶ ἃ θα βεῆβ6. Βαϊ 

6.}}}, 1 Δρρσυθῃοηά (δ6 πιθδηΐῃρ ΟΥ̓ [Π|6 ΒΡΟΒΚΟΣ ΠΟΙ ἴο ὉΘ : “ ΒΙοββϑὰ δ. 
(Πο86 ἯὯΟ σορπέδημα ἴῃ 1ἰ 6, δηα ἰδίῃ ἴο (86 ΒΔΡΡΥ ρεοσὶοἂ οὗ 1βγβθ} β 106- 

Ραϊΐοη " Νο ομϑ, ἰῃ υἱοῦ οὔ 6 ποσσὶ στ 6} 1168 δηὰ ἱπηρίοἰΐ68 οὗ ΑποομαΒ, 

ΘΔΠ ΜΟΠΟΣ [δαὶ ἴΠο86 ἀγα οοηρτείυϊαίοα, τ8ο μα Ὀδ66η δβυρ᾽]δθοὶ ἴο ἢ15 ἀο- 

ταϊηΐου δηἃ ΔΥῸ ΠΟῪ ἀο] νοσϑὰ ἔγοιῃ (0 Οπ [6 στουῃα δββυσηθα δῦοτο, 
Δ᾽} 19 οομρτυοῦβ δηὰ ν6}} δἀδρίοα ἰο σοιρ]εῖθ {88 ΒΥΤΩΣ ΘΙ ΤΥ οὗ (86 Ῥ;8ΟΪ6 
ΡΙΟΡΠΘΟΥ. 

(13) Βαϊ 65 ἴον ἴδ66, 5Ὸὸ οηπδσὰ ἰο 109 δὰ [οἵ 118] ; διὰ (ΠΟἙ δδιαῖς δυο σεδῖ, 
δῃὰ βἰδηὰ ὕρ ἴοτ [ἢ γ Ἰοἱ δὲ ἴδ6 επὰ οἵ ἰἰπιθ. 

(1 ἰδἶκο ἢ ἰο Ὀ6 υδοᾶ ΒεΕγθ, ἴῃ ἃ βοιιϑυαῖ ἀἰβογοηὶ διιδὰθ οὗ τηϑδηίησ 
ἤἔτουι ἰλδὲ ὙΒΙΘΒ [μΠ6 ποσὰ Ὧ88 ἴῃ ν. 9. δσγοα 1ξ 18 δαυϊναϊθηὶ (0 ΟἿΣ : 2}ε- 
Ῥαγί ἴῃ ῥϑαοθ. Ἰῃ οἴδαν πογάβ, 'ΐ 18 ἃ οουτίθουϑ πιοίμοὰ οὗὨ ἀἸδην βδῖηρ ἢ 
δυάϊίοτ, ΒΘ η 4}} 15 (ο] ἃ νυν ϊοῦ τγ88 ἀδδίρτιϑα ἰο Ὀ6 οοταστηπηίοδίοα. Οἰδον- 
86 ΘΧΡΓΘΟΒΒΟ 1 πουϊὰ 6: 7όοι ποῖ ἡαῦε ἴεδανο ἴο γεϊέγε. ΤὮΘ ἰοὴθ οὗ 
ψοΐοθ, 1 βθοῖ 8. ο886, ψΟΙ]ὰ ἀδοϊὰθ τ ΒΘΙΠΟΓ ομ6 Μδ8 ἀϊδεηϊθϑοᾶ ἰῃ ΘΗΡῸΣ 

ΟΥ ἴῃ ρεῶθθβ Ηδγο (86 ἰδίίδν ἰδ αὐ δοσίβίῃ. -- Υ 5, 0 ἐὰλδ ομα, Ἷ. ε. ἴ[ὮῈς6 
Θηἀ οὗ 4816} 8 "6, δηαὰ μϑῆσα (86 ἀγίΐοϊο, νοὶ ἴῃ βυςσἣ ἃ οΆ56 8 φαυΐνε- 

Ἰοηΐ (89 ἰπ ατγθβκ) ἰο (86 ῥγοπουῃ-δἀθοίνθ ἐΐψ. ---ο Τρ ει, γοδέ ἸΏ 8. Ῥ6866- 
0] ξτανϑ. -- ἸΏΣΏ » [Π6 ορροβῖϊα οἵἉ γοδέέηησ, νἱΖ. δίαπάϊησ τῷ. ΤδΕ τθδῃ- 
ἰῃρ, Β66Π18 Ρ]ΑΙ ΠΥ ἰο μ6: Τῆοι δλαῖὶ οἰκαΐῃ α γεδυτνδοίίοη, τὲβϑ τὴρ (5 ὈΝΌ, 
88 ἼΩΣ οἴδῃ ἀοθβ ἰπ [μ6 Ἰαίογ Ἠθῦγον). “ὮΣΕ δα8 δἰβὸ (6 δᾶ- 
ϑ' μη! Πςαιίοη οὗὁἨ δίαπάὰ Ὡρ ἥγηεῖῳ, Ὀδΐπρ ῥ]δοθὰ 'π ἃ ροστηδποηὶ οοηᾶϊ- 
ἔοη. Υ͂. ὃ δῦονϑ θη {168 Ὁ8 ἴο πλδκ 411 [8886 φοῃο βίο ἴῃ τοϑρθοὶ ἴο 
[Π|6 πιϑϑηϊηρ ΒΕΓΕ. --- ΕῸΥ [86 {]Πυδίταϊΐοη οὗ (86. 85, οορ. Αςίϑβ 26: 18, 
κλῆρον; ΟὐΪ,. 1: 12, τὴν μερίδα τοῦ κλήρου; Βδν. 90: 6, μέρος ἐν τῇ 
ἀναστάσει. Τα Δ υδίοη ἴδ ἰο {86 ἴοέ οΥ ἑπιλογίίαμποο ρίνϑῃ ἴοὸ ἴ86 Ηοῦτονν 
ἰγῖθεβ, γγῆο ἰοο Κ ροββϑδβίοῃ οὔ Ῥαϊεβιίηθ. ᾿δηΐθ] 8 ραγί 18 ἴῃ 186 ὨΘΑνΘΗΪΥ 
Οδηδδῃ. ---- Ἰ 23 γὉ., 1Π{0 αὐ ἐλο ἐπα 9 ιλ6 ἄαψε. ὙῊδῈ νορὰ ἄαγε τθδσιβ 
υπάοβηθα οἵ υη] πιο {ἰπη6, ἀπὰ (Π|6 Ἦ ΒΟ]6 οχργαεββίοῃ δ Χβ οί πιθεῖβ ΟἿΌΣ 
ἘΩΡ 8 Ρἤταβθ, αὐ ἐλθ σπα 977 {ἴηιε. ΤὮ6 ἀγίϊοϊο ϑίδπᾶβ δοίοσε [86 πουμ 
8.5 ΟΟΙρτβίηρ ἃ ἐοξαζιίψ, αἱ ἐλ ἐπα Οὗ ἐἕπιθ. Α σοπιρατίβοη οὗ {πὲ8 τ ἸὮ νυ. 8 
ΒΏΟΥΒ δἱ ἰϑϑϑί [πὶ {8 γθ ἰδ ΒθγΘ ὯῸ ὩΘῊ ΟΥ βίγτβηρα ἀοοϊσῖπθ. ᾿ζδηϊοὶ ἰβ ἴο 
διανο ἃ ρμἴδοθ, Διηοην; {Π|080 “ τγ8ο μανθ θθθὴ νγῖ86 πὰ ἰυγηθα σηβηγ ἰο τἱρἂϊ- 
Θουβη688. Αἢ 83βΌΓΒΠΟΘ []}] οὗὨ σοτηΐογί ἴο Ὠΐτη, το τγᾶβ ΠΟῪ ΨΟΓῪ ἵΆΓ 
δὐναπορὰ ἴῃ 118; δηὰ []] οἵ σοπιξοσί ἴο 811 ψνῆο ὑγαὶκ ἱπ μἷβ βίβρβ, δῃᾷ ἃσϑ 
δυϊηλαίοα ὈΥ ἰλ18 ΒρΙΓΙϊ. 



ΟΕΙΤΙΟΑΙ, ΗἸΘΒΤΟΕΥ ΑΝῸ ΘΕΕΈΝΟΕΙΕ 

ΟΕ 

ΤΠ} ΒΟΟΚ ΟΚ ΒΑΝΙΒΙ,. 

81. εγεοπαῖὶ Ηϊδίονῳ οΥ Ἰαηζϊεϊ. 

ΤῊΞ ΟἿΪΥ δυϊμοηϊο βοῦτοθ Ὑθθηοθ ἯῸ6 σδῃ ἄγαν [Πΐ8, 8 (86 Ὀοοῖκ 
ἩὨΙΟὮ ὈΘΔΆΓΒ ἢΪ8 παπ]6. ΗΠ58 ὀἤδγδοίοῦ δηὰ {π6 ρθουν ἱποϊάθηίβ οὗὨ κιἷβ 
16 Βανθ ἱπάθϑα ρίνθῃ οοοδβίοῃ ἰὸ ΤΔΠΥ͂ ΔΡΟΟΓΥΡὮΔΙ ΠΔστ δι Οἢ 5 τοϑρθοῖ- 
ἱηρ δἴπα ; θαυΐ [Π686 ΣΟΒΙΥ ὈΘΙοηρ ἰο ἃ Δία ροσὶοά, δῃὰ σὲ ὑπ οσίυ οὗ 
οὐ 108] οοπῆάθησθ. 

ἈΑσοογάϊηρ' ἴο (86 βίαἰθιηθηΐ ἴῃ ΠΏ δη. 1: 1---85, ΝΟ ΟΠΔάΠ6ΖΖΑΡ [ἢ 6 Κίης 
οὗἩ Βαῦγυ]οη Ὀεβἰορεα δηά ἰοοΐ ἐμ οἰἱγ οὗὨ Ψεγυβαίθιω, ἴῃ [86 (τὰ γοδῦ οὗ 
ομοίαἰκῖπι Κίηρ οὗἩ Φυάδῃ, ;. 6. Β. Ο. 607. 18 πλδὴγ οὗὨἨ [ἢ6 νββδ86]8 οὗ 
(86 ἐθίαρ]θ υβίοἢ ἢ6 βθηΐ ἴο Βαῦγίοη, ποτα ΘΟ 8150, 85 [6 Β64116] οὗ [86 
ΠΆΓΓΘΙΙΟΏ ΒΙΟΥΒ 8, ἃ ΘΟΙΏΡΔΗΥ οὗ γουηρ Ἡδῦτγονβ οὗὁ ΓΟγδ] ΟΥ̓ ὈΓΥΪΠΟΘΙΥ͂ 
οτἱσὶη Ὀγουρῶὶ ἴο [Π6 σδρ αὶ οὗ (Π6 σοπαῦθτου. Αἰποηρ {Π656, Δ η16] 
δηά ἷἰ8 ἰἤγοα ἔτι θηάβ, Ηδηδηίΐϊδη, Μ| 1586], αηὰ ΑΖαγδἢ, ΘΓ ἴΠ6 τηοϑὲ 

ΘΟΠΊΟΙΥ Δηἀ οοηϑρίουουδ. ΤΏΘ6δ56, (ΠΘΓείογΘ, 6 τ ρίνθη ἴῃ οἤδγρα Ὀγ ΝΝοῦ- 
υσοΠΔάΠ6ΖΖΑΓ ἰο [ὶβ πλδβίοσ- σου ΓΕΘ, ΑΒΏΡΘΠΔΖ, ἰο Ὀ6 Βυρροτγίεἀ δὶ ἴῃ 6χ- 

Ρδη86 οὗ [6 Κίπρ, δηὰ ἱπβιγυοίϑα ἴθ ἴπ6 ἰδηρύασα δηά βοίθηρθ οἵ (86 
Ομ δ]άβεβ, ἴῃ ογάβ ἴπαὶ [Π6Υ ταῖρῃϊ Ὀ6 διϊοα ἱπ ἀαα (πγ6, ἰο Ὀδοοπιθ (6 
ῬΘΙΒΟΠΑΙ ψγαἰί ΓΒ δηα δἰἰδηάδηΐβ οὗ [ἢ 6 ΤΠ ΟΠ ΔΓΟΝ, 
ΤῊ ρὲ οἵ Πϑδηΐοὶ, νβθη μ6 νγ͵ὰ8 σαντα Ἰηΐο 6Χ]]6, 18 Ὡ0 ὙΏΘΓΟ βἰδιϑα 

ἴῃ μἷ8 τε ἰπηρβ; Ὀαϊ ΒΘ δηά ἢἰ3 ἔθ πά8 ἀγα οδ]]δὰ Ὡτηρα, (ν. 4). Τΐβ 

νοτγά, ἴῃ ΗΘΌταν,, σμδγαοί υΖ68 {86 ροτγοά ΠῸΠπι (μα Δρ6 οὗὨἨἉ ΤΠ] ἀΠοοά ὕΡ 
ἴο ἴδπαὶ οὗ τηδηδοοὰ, ἀπά πιϊρἢϊ Ὀ6 ἰγαπβἰαἰθα δου, ἰαάβ, οὐ γοιμἦ. Ἰρηδίϊιε 

(Ερ. δὰ Μαρι.) 5γ8, ἱμαὶ Πγαηΐθὶ νγαβ ἔτγαῖνα γα δγβ Οὗ ἀραὶ βθη ἢ6 ψϑηΐ 
ἰηίο Ἔχῖϊα ; ΟἸγγβοβίοιαῃμι (Ορρ. ΥἹ. Ρ. 428) βαγβ ἱπαᾶὶ 86 νγχὰ8 οἰσῃίθθῃ ; 
Ερῃμϑηΐαβ ΒΆΥΒ: ἔτι νήπιος ὧν; ϑούοσιθ (δάν. Φονίπ. 111.) “8118. Εἰπὶ 
αὐἀπιοάπμηι ριον. ΟΥ̓ οουγθ, (686 ἃγὸ θαυΐ Πλ6γθ ρΈ168868, ΟΥ αἱ Ὀ68ὶ Ὀυΐ 
βοδίϊηρ ἰγδάϊἴοηβ. 8.11 [Π6Υ σδηηοὶ Ὀθ ἔᾺν ἔγοιῃ [86 ἰσαθ. ΤῊ ἠδίυγο 
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3974 ἢ 1. ῬΕΒΒΟΝΑΙ, ἩΙΒΤΟΞΕΥ͂ ΟΕ ῬΑΝΊΕΙ,. 

ΟΥ̓ [86 6386, δηὰ {Ππ6 υϑαδὶ ουδίοτι οὗἨ Οτγίοηΐβὶ] το τ 8 ἴ0 ὈΓΟΡΑΓΟ [ῸΓ 
(πη 5 Ιν 8 (Π|6 πηοϑὶ δοιτ 6 πὰ βρυ ΠΟΥ αἰ 6 γ8 ἔτοπὶ ἴΠ6 ὨἰρὮ Θδί ο]45568 
οἵ βοοίοίγ, ἃΓῈ βῆ θη νου ΓΒ ἴον (6 Ῥγο Δ Ὁ] γ, {παι Τ)8 16] νγδ8 ποὶ 
ΤΊΟΤΟ (ἤδη 80Π16 ἔνγα γα οὐ ἔουγίθθη Υ6ΔΓΒ οὗἩ δρῸ, ψ θη Π6 ψγδϑ Ὀσουρὰὶ 

ἴο 186 οουτί οἵ ΝΕΌΟΟΒΔάΏΘΖΖΑΓ. 
ΤΠαὶ δηϊοὶ τγδ8 οὗ γεσαΐ ἀδβοθηΐ, 18 ΟΥ̓ ΠῸ τθδη8 ἱπιργοῦ δ Ὁ]8. Αο- 

οογάϊπς ἰο ΤΏ δη. 1: 8, ([πΠ6 σαρίνο8. ννβοῖῃὴ ΝΟυσΒδαη6ΖΖαν δα Βοηΐ ΔΥΑΥ͂ 
Ὑ6Γ6 ΟἸΠ 6 οὗἉ γεφαΐ οΥ οὗ ργίποοίῳ Θχιγϑοϊΐοη. ὙΠ6 ὨἰΒίογυ οὗ ἰμαὶ ροτιοά, 

πη Κίηρβ απὰ ΟΠ γΟη οἾ69, Βθοῖὴβ ἰὸ ΜΑΥΡηΐ [86 δυρροδίοη, {πδὲ [ἢ6 
δεν βι ᾿εκ]5 ἕῇ ἀυοϑίϊοη πόσο λοδίαφοβ, ὙΠῸ ΟΓΟ ἀτανσῃ ἔγοτῃ ἴἢ6 ὈΡΡΟΓ 
οἶδ8868 ΟΥ̓ ΒΟΟΙΘΙΥ δἱ Φεσυβαίθτα, ἢ οσᾶδῦ ἴο βϑοῦγα [86 αυϊοῖ δηὰ δβυθη)8- 
βίοη οἵ (86 Φον δὰ Κίηρ δπὰ ᾿ἷβ Ποῦ Ϊε8, ἰῃ {μοἷν υΙ θυ ΑΓῪ οοηάϊοη. 
Ῥδη1 6} 8 ἢγϑί ἀδνϑίορηλθηίβ οἵ ομαγδοίθν βμονοα δαὶ 6 ψγ85 ροββοαβοὰ 

οὗ βίποθσα δῃὰ δγάβηϊ ἰούβϑ ἴου ἴῃ ἰδνν οὔ (ὐοᾶ 88 οοηπίδἰηδά ἴῃ 1ῃ6 δαοσγοὰ 
ῬΟΟΚΒ οὗὨ ἢΐ8 σΟυΠΙΓΥ, δηα αἶβο οὗ στοαί βγβηηθεθ δηα ἱπίαρτγ. Νοῦν ἀϊά 
{16 οαγίγ Ὀυάάϊηρϑ οὗὨἨ 8 γουϊἢ ἀἰβαρροίηϊ [6 ἐχρβϑοίαιϊομβ μι ΐοὶ (ΠΟΥ 
ΤΑΪΘ6α ; [ὉΓ [ΠΕ Ὺ σρθηθα ἰηίο ργϑοῖουβ δηὰ αρυπάδηὶ ἔγυϊι ἴῃ 8 τηβίογος 
σε. Ὁ δηΐοὶ ἀθοϊϊ ρα ἴο ἔδεά οῃ [86 Ἰυχυτγίουβ νἱδηᾶβ οὗ {86 ΒϑΌΥ]οι 8ἢῃ 
ΤΩΟΠΑΓΟΣ ; δηἀ ἴῃ ΟΥάοΥ ἴο βῃυη δυοῇ ἰοοά 885 ἴῃ6 ἰᾶανν οὐὗὁἨ Μοβϑβ δβαά γτο- 
Εἰ δι164, Β6 ϑουρῃΐ δηὰ οδίδϊηθα ἰεδαγνα οὗ ἢΪ5 συδγαΐπη, ἴος Ὠΐτῃ δῃὰ εἷ8 

ΟΟΙΩΡΠΟΠ8 (0 ᾿νε οἡ 8 γερείδθϊθ αἰεὶ, ὙΠ βίη] δυσοθββ ἔμ ΘῪ ρυΓ- 
δυο ἀ (5 πιοάθ οὗὨ ᾿ἰν!ηρσ, ἈΠῚ}} (16 {π|6 σδῖὴθ ἔογ ἰἤθιῃ ἰο Ὀ6 ςδ᾽ δὰ ἰηΐο 
1Π6 βούυὶςα οὗ ἴΠ6 Κίηρ; δη. 1: ὅ---18, Τὸ αἰἰγθυίΐο, 85 βομδ ἀο, (6 

οοηάαοὶ οὗ απο] οἡ (Π18 οοοδβίοη οὐὗὁἨ δρϑί απο ἰοὺ Ἔχοδβδῖνα βυρογϑιὶ- 
ἴἴομ, Βθβθίὴβ ὩθΠοΡ σδπάϊά ποῦ δαυΐαῦ]6.Ύ μα ἴα οὗ Μίῶοβθβ ψ6 γα 

ΒΙΤΩΡΙΥ οὐαΥθ4, ἀπ ποίησ τηοτθ. δα ᾿δαβὶ {Ππαὲ οδη Ὧδ βαϊά οὗ [8658 
Δ νν8 18, {πδὶ οαγίϑη Κἰπ48 οὗἨ ροα ἃγε δοβοϊ αἰ οὶγ ῥτο ! ἱδεα ὉΥ {ἰι6 πὶ, 'π 
811 ο8869 ὙὮΘΓΘ ΔΟΒΙΪηΘΏ66 ἰδ ἔδαβι Ὁ]6, δηὰ 1" δηα ἤρα ἢ ἀγα μοὶ οπάδη- 

ϑεγοὰ ὉΥ ἵ{. 
11 ΔρΡρδαῦβ ἴγσοπι 1: 17, (μδὺ Παπίθὶ δηα ἢιΐβ ἔγιθη 8 Ὀθοᾶσηθ δοαμδὶηἰϑα 

ὙΠ 411 1π6 Κηον]θᾶάρθ πὰ βοίθηοθ δηα νυ ͵ἱβάοπι οὗ (6 ΟἸΑ] 668 ; νν ἢ 1}6 
ΤΠ δηΐ6] ᾿ἰπλ86} νν88 ἀἰβι συ ϊϑηεα ἴσοι (86 οΟἰοτΒ ὉΥ (ἰἸ6 μονας οὗ υπ- 
ἀεγβϑιαπαΐπς πὰ ἱπιογργοίηρ ἀγθαπιβ δῃᾶὰ υἱβίοῃβ. [ἢ σεϊβιίηρ (δἰ ἕδεΐ, 
μοψονον, ἴΠ6 Ὀτορἤαὶ 18 οδγο Ὁ] ἴο ἀθοίαγθ, ἰμαὶ οά, δηὰ Β6 οὔἱγ, μβαά 

Ὀαδίονγθα [ῃ658 σ᾽ δ ἀροη Ὠἶπὶ δηα ρου 8 ΘΟΙ ΡΒ ΟΏ8. 

ὝΜθῃ 8164 Ὀεΐογο ΝΕ μδάηθζΖϑγ, δὶ (᾿ 6 ἐπα οὔ (πεῖν (ἢγθθ γϑαγϑθ᾽ 
οουγεα οὗ βἀιοδίίοῃ, ΒΒ δηα ἢΪ8 δομμ ρδηΐοηβ 6Γ Ἰουπὰ ὈΥ [Πδὲ Το ΓΟ ἢ 
ἴο Ὀ6 ᾺΓ τροτα 8Κ}}16 ἃ ἴῃ 411} βοίθηςθ ἀπά υυϊϑάομ,, (ἰβδὴ (Διὸ Βδρυ]οπίβῃ 
ΔΒ ΓΟΙ 6.8 ἀπά βδογεα 8068; 1: 20. 

Νοῖ ἰοησ δον (ηἷ8, ΝΘ ΠΔἀμΘ ΖΖΑΡ πδα ἃ ἄγοδηι, τ οἷἢ οσολδοηοὰ 
Βἴγη στοδὶ δριἰαἴὔοῃ οὗ το δὰ ἀϊβαυϊοίυ 6. Βαϊ (δ6 ρασισοϊασ οὗ (μας 
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ἄγοδὰ μαὰ οἰυάδοα ἷβ τρϑῦοσγ. [ἢ ἰμ}8 δίδίθ, 6 βυϊητωοηθα 411} (δ 
Βαυ]οηΐδῃ Μαρὶ δθὰ βοοίϑαγογθ Ὀθίοσθ Ὠΐμι, δὰ ἀθηϊδηοά οὗἨ ἱῃθῦ, 

οὦ ρβίη οἵ ἀθβδίὶ, ἰο ἀΐβοϊοββ ἰο δἷπιὶ ὈοΪᾺ (86 ἄτθβϑηι ἐιβο δηὰ ἐϊ8 Ἰηίογργθ- 
ἰδιοη. ΤὨΐ8 [Π6Ὺ δ]: ἴο Ὀ6 ᾿τπροββῖ]Θ ; δῃά {ποὺ ἰπογοίογθ δουρὰϊ [ῸΣ 
ἀοίαγ, ἰπ ογάθν ἐμαὶ 'ἴἢ ϑοθ ὙΔΥ (6 Κίηρ ταϊραν Ὀ6 οἰἴμου ῥϑοϊβοα οὐ 
ἀεϊυάοα, ὙΤμδ Κίηρ τείυβοα ἰο σταπὶ ἰμ6 ἀοίαΥ βουρῃϊ ἴοσ, δηὰ ογἀεγοὰ 
[586 τ 016 τλδ88 οὗ (18 ογάδθγ οὗ ἵῶϑθῃ 0 6 ἀθβίγογθα. 1η {8 βίδίθ 
οὗ τμΐηρβ, Π.δη16] ἱπίογροβϑά, μανίην ἤχει βδουραϊ ὈΥ δατγηθεὶ βυρρ)οδίίοη 
οὗ δἰπιβο! ἢ δηα ἢΐ8 ἔγθηβ (δαὶ ἀοὰ σψου]ὰ τονϑδὶ ἰο θὰ {Π6 πρδίίον ἴῃ 
αυσδιίου, αηἀ δανὶπρ οί θα ἃ ἔβνογ  ὉΪΘ ΔΉΒΥΘΥ ἰὼ ᾿ΐδ ῬΓΆΥΟΤ. ΤῈ6 

δον ῥτγορμοῖ γοραϊγοὰ ἰοὸ Νορθυςδδάηθζζαιβ δυάιθησθ δ θθγ, δηὰ 
ἴδεγο ἀϊδοϊοβοά 41} (86 ρατγισαϊατα οὗ 86 ἀγϑδπὶ, δὰ ζανὸ ἰῃ6 βἰ χη ἤοδης 
δῃ οἴηἰπουβ ἱπίογργθίδιϊοα ἐμϑγοοῖ. ΝΟ ΔαηοζΖΖδγ, βίτί οἰκο ἢ νγ6 
διὰ δδβίοηβ πηθηὶ, οοπγηδηάοά οὈϊδιΙοηΒ ἰο Ὀ6 τηδάθ ἴο Ὠΐῃ, πδθ Ὠΐμὰ 

ΤΌΪΟΓ ΟΥ Βαῖγῶρ οὐδῦ [06 ῥσουῖηοθ οὗ Βδῦγίοῃ, δηά ρἰδοθὰ ἔκ αἱ (Π6 

μοεϑὰ οἵ (πὸ Μαρὶ δηὰ 4}} [86 ἰθασῃθα πηθη οὗ [)18 σδρ 8] ; εἢ. 1]. 
Τη {μὶ8 Ἔχ! ιθα βίβίίοη, Π.δηΐ6ὶ ἀϊὰ ποῖ ἰογροὶ οὐ πορίϑοις πἷβ ἐγ θη δ, 

ψ|0}} ττοτὰ Πα μδαὰ 80 ἰοηᾷ δια 80 1η{ἰπηδίθΥ Ὀθθῃ δδβοοίαίθὰ. Ηδθ σα - 

ᾳυρκείοα (Πα Κίηρ, ἴο ὈΘΒΙΟΥ δβοῖμθ ΟΠοΘ ὑροὰ ἴβαοῖὰ ; Ὑ80, ἱῃ οοτρ ΐβηοθ 
Ἡ ΜΙ .ἷδ Ὑεῖϑθ8, εωϑὰθ ἴμϑῖὰ ΟΥ̓ ΒΟΟΣ οὗ ἷ8 αϑαίγβ ἴῃ (86 ῥγονίῃοςς οὗ 
Βαῦγοη. 

Τι 1168 οἡ (86 ἴδοθ οἵ Τ)δη 6} 8 πδγγαιίοῃ, ἐπδῦὺ 6 μά 1116 οὐ ποίη οὗ 
(6 βρί γί! οἵ ᾿δδίουβυ δῃὰά βο) οχαὶϊδίίοῃυ. Μοϑὶ Βθαγιν ἀϊὰ Βα τα]οΐοθ 
ἴῃ ἰδ ΒόποΣ ἀοπθ ἴο Ὠἷδβ οΘοζωραῃηίοθβ. ΤΏΘΥ, 88 61] 848 6, 66 ἰουηάᾶ 
ὈΥ 116 Κίηρ ἴο ὃ6 ἴᾺΓ Τῇογο 8116 “ ἴῃ 411 ταϑί(δῦβ οὔ τυϊβάοτι απὰ ὑπάοε- 
δβἰδηἀίηρ," [πδη ἰῃ6 Μαρὶ δῃὰ δβίγοίοσεογβ, (1: 20). ΤΉΘΥ πιδάθ οοπιιοῃ 

οδῦδα ὙΠ Ηἷπι, 88 ἴο (86 ἀδογθα ἰδαὲ [ῃ6 Μαρὶ βῇουϊὰ ὑὈθ ουὖἱ οὔ; δηὰ 

ἐδοῖσ ϑυρρ οι θη 8, 88 761} 88. [ἶδ, συβηΐ ὯΡ Ὀείογθ (6 ἰῃσοηθ. οἵ πΊθ ΤΟΥ, 

ἰδαὶ [Π6 ϑεογοῖ οὗ ἰμ6 ΚιπρΒ ἄγϑαπὶ σοϊσῃϊ Ὀ6 τονθα θά, Απά δι βουρῇ 

Τϑαηΐοὶ τγᾶϑ (86 σἤοβθη ἱπδίσυσαθηΐ οὗ ἀϊβοϊοβυγα, (ΠΕ Ὺ ραγιϊοϊραίοα σ ἢ 

Εὲπι ἰῃ ἰδ6 Ὠοποσβ δῃηὰ διοϊυτηθηΐδ (δὶ δηδυρα. 

Νον ἰ5 (ΐθ 411, 6ηϊ6] μῶ8 ρογρείυδιθὰ {π6 προ ΥὙ ΟΥ̓ Πἰβ ἔτ θηαξ, 8.8 
ἰδ κίηρ 8 ΡΙδοθ διῃηοῦρ (6 Ὡοδ εδβὶ πιαγίγγὰ ἴον ἰγυΐ (πὶ βίδηὰ σϑοοταθᾶ 

θη [80 ραρθ8 οὗ βαογοὰ Ὠἰδϑίοσγ. 86 {μἰγὰ σμδρίον οὗ 8ῖ8 τσοσκ 18 τ ΠΟΙ] 

ἀονοίοὰ ἰο δῇ δοοοιαῖΐ οὗἉ {{Ππ|ὶὉ τηαγίγτγάοτω, δηὰ 118 γεβυϊβ. ὙΒῸῪ τοΐυβοα 

ἴο ἂο μβοιηᾶρο Ὀαίοσα 6 ψίραπες ἰάοἱ] οἵ Νεῦποβδάπεζζα; ἀπά ὈΥ͂ δἷ8 

ΘΟΙ ΘΠ ΕΓ σϑβὶ ἰηΐο 8 ἤσσμδοο οὗ ἔγο, πϑαϊϑὰ ἔασ Ὀογοπὰ {π6 ουδ- 

ἰΟΙΊΔΙΎ ἄορστεθ. ὙὭδτθ (ΠΟΥ ὙΟΓῸ δοοοιηρδηϊθα βηᾶ ρῥγοϊθοίθα ὉΥ δῇ 

δηροὶ οὗ αοὰ, το δϑϑυτηοὰ ἃ ταάϊδηϊ δῃᾶ ἀδσΖιὶπρ ἀρρβεάγβῆοθ  μθη 

ΝΟΌΟΟ δάποσζασ δα ἴηι, ἢ6 Μ88 ἰοττὶ θα, δὰ οοπιτηδηάοα [86 οὔ͵θοίβ 

οὗ δἷ8 Ὑϑῆβεϑῃοθ ἰο 4αϊ [μ6 ζιγῆβοθ ΟἿοΘ ἸΏΟΓΘ, 88 ἴῃ (86 886 Ἡ ΒΘΩ 
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.ἷ8 ὅσϑι ἄσθϑπὶ ᾿γβ ᾿ἰπίοσρτγοίοα, [μ18 ρβϑββίοῃδίθ δῃὰ Βδυρβῃ τοηλγοῖ 
88 σΟηΒίΓα πο ἰὸ ρίνο βίουυ ἰο ἴ6 Οαοἀὰ οὗὨ 6 Ἡδῦτεν. Ηδ δνβθὴ 

ἰδβιια ἃ ργοοϊδιηδίίοη, ἑου υἱἀἀἰπρ Εἷβ 8ϑυ 6 οἰ8 ἴο βρθαὰκ δὴν πογά οὗ τϑ- 
ΡΙΟΔΟΣ αρϑϊηβὶ ἐμαὶ Οαοά ; οὔδρ. 1. Ὑπὰ8 88 δηΐθὶ οοῃβί στοά ἰο 
Ρογροίυδὶ γϑιοιλγδηςθ, δαπικϊγαιίου, δῃὰ Ὠδαγίε δὶ: ἀρρίδυδβα, ἷ8 [ἢ γθθ 
Ὀΐουβ δηὰ ἀϊδιληρυ βηθα ΘΟΙΠΙΡΘΠΙΟΠΒ. 

Ἧ͵76 ἢᾶνθ ῃὸ ἀοδβίηδίίοη οἵ (6 ἔπιθ ἤθη ἴΠ 686 δβυθηῖβ βαρροηθᾶ. 1ῃ 
811} ργοθδὈ"]γ, Βουγουϑῦ, ἰἃ νγῶδ ποῖ ὑπ} βοπλ6 πιθ αν ΝΘ ΘΠδἀηΘΖΖΑΡ 

μαὰ βηΐβῃθα ἢΐ8 οοπαυοδίβ, δὰ διηδββθὰ δὴ δἰπηοϑὲὶ Ὀουπάϊεββ δίοσα οὗ 
σοα ἢ ΤΠΡ Σ᾽ πδιηθϑ ὅ80 Β. (Ὁ. 88 ἃ Ῥγοῦδ Ὁ ]6 Ῥετίοα, 1. 6. οἱρῇξ ὙΘΆΣΘ 
ἴον [Π6 ἀοβίγυοίίΐοῃ οἵ Ψογυβαίθπι δηα {86 ἰθπιρ]6. 

Ιι 18. ἃ βίηρυϊαν εἰγουμπηδίδηςθ, {πὶ Τδηΐαὶ 18 ποῖ δἱ 811 πηδπιϊοποᾶ, ἴῃ 

σοηπθοίίοη ψἱἢ} [π6 αϑαῖγ οὴ (86 ῥ]δαίη οὗἩ θυγα, Ὀπὺ ΟὨΪΥ 1116 σοπιρδπίοηϑ. 
Βιυϊὶ ἴο 8 Κα {1118 ἃ ϑϑσίουβ οδ)δϑοιίΐοη δραϊηδί (6 γα ἃ] παγγϑίνα οἵ (ἢ 6 
ὈοΟΚ, 88 ᾿ρησοσκθ ἢ88 ἄοῃθ, 8 ΠΑΓΑΪγ 7.8. οὐ σθθθσουβ. Ἧ7͵,λβ ποί Ὁ βηίοὶ 
ΡΓΙΓΩ6 ταϊηίβίον οὗ {π6 Κίηρ᾽ Απὰ οου]ὰ ποὶ ἃ τηδῃ, “20 νγ88 ΤΌΪΟΥ 

οὐοῦ [86 ψν βοὶθ ργονίποα οἵ ΒδΌΎ ον," Ὀ6 8ὸ Ὀυδβιοὰ ἩΪῺ βοπλθ βρϑεῖὶαὶ 
ἀυ168 οἵ 8 οΥ̓ἶϊοΘ, 88 ἰο ὍΘ ὑπη80]6 ἰο δἰἰδηὰ (6 ἀοάϊοδίίοη οὗ {πΠ6 ᾿τπηϑρθ ἢ 
Αμὰ πλῖρδΐ ἢ ποῖ, ἴῸΣ δοηια φοοά γϑᾶϑοῃ ΜΈ ΐοΝ ταβροοίθα ἰμ6 δθδὶσβ οὗ 
86 διαίθ, βανα δὴ δχουβθὰ ὈΥ ἴπ6 Κίηρ δἰ τηβ6 ἢ ἔγοτΣ δἰϊθηάβησα οἢ 
(μαἱ οοοαϑίοη ἢ ΤΏΘ86 ΒῈΡΡΟΒΙΠΟΠΒ ΔΓΘ ΠΘΙΓΠΟΣ ὑπηδίυγαὶ ΠΟΥ ᾿ΩΡΣΟΌΘΌΪΟ ; 
δηὰ 1 [ΠΟΥ ΓΘ Ὑ6}} στουπᾶαά, {Π 6 δοσουῃηὶ 8852 οἰ οΥ νυ ἕο [ἢ 6 ΔΌθθωοΘ 
οἵ Πβηΐοὶ. 

ϑοιηθεϊπηθ δεν (Πὲ8, (88Β6Γ ΞΡ ροβ68 βοθ ἰθῃ Ὑὑ6 ΑΓΕ, .. 6. Β. (, 670), 
ΝΟΟυςβδάηθζζαν ᾿δα δηοί ον ἄγθβπι, Ἡ Βΐοἢ ρανο Ὠἷτὰ ἄθορ δηχίθιγ. Ηθ 
ΔΡΡΙΪεά ἴῃ νδίῃ ἰο ἴΠ6 τηδριοδῃβ δηα δβίσοϊοβοσθ ἴο ἱπίογρσγοῖ 1. Ηἱβ 

ΔΡΡΙΙοδίίοη γι ἰο ἴΠπ6 πὶ, γγὰ8 ποὶ ἱπιργοΟ Δ ΌΪΥ ἃ τηδαβυγα ἀϊοίαίοὰ ὉΥ͂ 

ῬΟΙ]ΙΟΥ, 580 85 ἰο βανθ [ζ8η16] ἔγοηιμ (δ6 ΘῆΥΥ (δαὶ που]ὰ Ὅ6 οχοϊϊοα ὮὉΥ 8 
ΡΓΔΔΓΥ δΔρΡ ἰοαίίοη ἰο ἢ. [0 του ]ὰ βθοῖ (ῃδὲ [Π6 Κίηρ μά ΔἸΤοδὰγ βθϑῃ 
δπουρὰ οὗἁ (δαὶ ἱπιροίθηοθ, ἰο οονίηοα ἰπλ ἰῃαὶ [μον οου]ὰ ἀο ποιβίην 

ἴῃ ΒΌΟὮ 8ῃ Θχίρσοηου. Τῇ ἰβ886 οὗ (18 ΔΡΡΙοδιΐοη γγ88 1κὰ ἰδὲ ἴῃ {Π6 
ολ86 οὗ {π6 ογιηοῦ ἄγαϑι ; δἰ βουρῇ ἴπ6 Κίηρ Βαὰ ποῖ πον ἰογρμοίίθη ῃἷδ 
ἄγεβαι, θυΐ τοϊαίοα 11. Δη 16] τνᾶϑ δἱ δϑὲ ἰηἰγσοάυοθᾶ. Ὑπὸ κίηρ ἰοἱά 
πὰ ν᾿ μα ἢ6 ἢδὰ δβϑϑη, ἰῃ ἰῃὴ6 νἱ᾽βίοῃβ οἵ {π6 ἰρῇι. ΤῈ ῥτορ οὶ γ88 
ἀδορΙΥ δἰδοίθα ἢ 1ϊ, ἀπά ουΐ οὗ Κἰπὰ ἐδοϊἑπρ ἀπά σταιϊυἀθ ἴο (6 Κὶηρ 
785 Γοϊυοίδηϊ ἰο σίγα [88 Ἔχρδπαιίίου. Βαΐύ ἴπ6 Κίπρ' ᾿πηϑἰδίθα οἡ . Ηδ 
(μβογοίογθ ἰοἱὰ ᾿ΐπὶ ρῥἰδίηϊυ, [δι [πΠ6 ἄγϑϑηι ἰογοροάοά 186 068 οὗ δ [ΤΟΣ 6 
δια οἵ ἢΪβ8 γβθᾶβοῃ, ἴογ βθύθῃ γὙϑᾶσβ. ΤῊΪ8 σϑθ Προῦ πἷπι. Αὐ [π6 δῃά 
οὔ 18 ρογοα }}}5 γθαβοη τοί ῃγηθᾶ, δα Βα τγ88 δραίη Ὑγοϊοομχοα ὈΥ [ἷ8 ΠΟΌΪΘ6Β 

Δηα ᾿ἷδ ΡΘΟΡΪΒ ἰο {86 [ὩΓΟΠΘ 80 Ἰοηρ σδοϑδηῖ. Οτ [ἢ18 οσοδϑίοῃ 86 1ββυδὰ 

ἃ Ργοοϊαιηϑίίοη παγταιϊηρ 811 (6866 ἴαοίδ, δηα οχίο!ηρ δηὰ Βοποσίης ἰδ 
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Ἵοεὶ ΗἰρὮ, πο Βαᾶ ἰῃυβ δὐαδθοὰ διὰ οἰμαβίϊϑϑὰ δἷπι, δη ἃ αἷβὸ μά Τρ ΤΟΥ 

ρου πἶη). ἴδῃ. ἱν. 18 οοουρ Θὰ τ Ὴ {Π18 ᾿τοοϊβιχβίίοη. 
10 βθϑβ ἰο ὃθ αυϊΐδ ρτΌΡδ]6, (μαὲὶ Τϑδηΐθὶ τοίδίηθα δ ΐ8 ρἷδοθ ἀυγίηρ 

[80 ἐπέογτεσηίωῃ, δηα 88 οἰϊοῖ οὗ ἰ8ὸ Μαρὶ, ΒΘ νγὰ8 οὗ οουγβα (6 ἰϑίηρο- 
ΤΆΤΎ ὙΪΟΘΙΟΥ οὗ ἰΒ0 Κίηρ. Ηθ ἴοο που]ὰ Ὀ6 πιοϑὶ ᾿ἰ οὶ Υ ἰο Καθρ 186 
[ὨγοῦΘ ἢ ΔΌΟγϑηΟ6 ἴοῦ ΝΟΟυςδηἀΠΘΖΖΑΣ, ὈΘΟδα86 ἢ6 88 σοηβάοηϊ οἵὨ ΝΒ 
Ὀοΐηρ, Ὁ] πιδίοΥ σοδβίογθα ἰὸ 8 γϑϑϑοῦ δηὰ [8 ρἷδοθβ. [1ῃ οἱμοῦ Πϑηάβ, 
186 φονοσηπθηὶ που ]ά, ἴῃ 41} ργοῦδὈ γ, Βα 6 ρΌΠ6 ΟΥ̓ΘΡ ἰο 80Π16 β0η οὗὨ 

Νοθυσβδάποζζαγ, οὕ δοῖὴθ ἰοσίυπϑία δδρίγαηϊ ἰο [86 νϑοδηΐ [ἢ ΓΟΏΘ. 
Νοὶ πρεο Δ Ὀ]Υ ἐμὸ ἀραιὰ οὗ Νεδυοβδάηθζζαν οσοιγγϑὰ βοοη δον (ἢΐβ. 

Ἧο τοὐχηθα ἐογίγοῦθ γ6βῖϑ; ΟΣ, ἱἰπδϑεησοῖ 86 [86 6178 τοοκομθα ἔσο 
ἰδο ἔμπης οὗ (μ6 ἤγεί ἱηναδίοα οὗ Ῥαίθβίδῃθ ὮΥ δῖ, δ γοϊμυιϑᾶ, δοοονάϊηρ 
ἰο (δεῖν τοοκοιίαρ, οσ γ ἘΠγθθ γοαβΌ [1 ΤἼβδοσ ἰβ ἰπ 1Π6 σίρε, (86 οηὰ 
οὗ [86 βούθῇ Ὑϑδγβ᾽ τηϑδηΐδ, νουϊά ὃ6 ἴῃ {86 ἔοσὶγ- σοὶ οὗ εἷβ τεῖρῃ. 

Οὐν ποχὶ δοοουηὶ οὗ Παηΐθὶ 88 τϑίδγθηοθ ἴ0 βοῖωθ {δὶ ΓΥ γϑδσβ δῇζ!οσ 
[06 ρεγοα ͵7υ8ὲ παπηθα. 1η Β. Ο. ὅ88, Βοίδῃαζσασ 18 ου (δ6 [ἤγοηβ ; διὰ 
δ νὰᾶϑ ΠΟΥ͂ δὲ (16 οἰοβὸ οἵ (6 βουθηίθϑῃ γϑδγβ οὔ μἰβ γεοΐζῃ. [ηῆαϊοὰ ν» ἢ 
Ῥσίαθ δηὰ νϑὶῃ ρίογγ, 9 το δὰθ ἃ ζγϑδὶ ἔδαδὶ ἰο ἃ ἰβουβαπὰ οὐ δεἷβ Ἰοσάβ, 
διὰ υπάον (6 ἱπίοχίοδηρ ἰπῇυθηοθ Οὗ ὀχοθϑβῖνθ Ὀαηαιυοίηρ, Β6 δα;ϊ [ῸΣ 
[86 νϑϑβϑὶβ οὗ (16 βουδα οἵ (6 1,.ογὰ, ποῖ τ γα ἀδροθί(οα ἱπ (1) ἰθη 0 ]6 
οὗ Βεϊυ8. Τῆοδ86 τ σο Ὀγουρπὶ, ἀπ βυμ]θοίοά ἰο [26 ργοιηϊβουουβ 86 οὗ 
1.6 τϑνο] οσθ, δον, ἰῃ ΒΟποΣ οὗ ἰμοὶσς 140]-οᾶ8, ἄγσϑὴξκ. ἔτοτὰ ἴἤθτ, δηᾶ 

οδαηίοα {μ6 ᾿πηρίου 5 ΡΓδ1668 οὗ (μεῖν ἀ611168, Σηϊχοα (00 ἀουθι) Ἡ 1 ΤΩ ΔΗΥ͂ 
ΤΟΡΓΙΌΒΟΒΟΒ ἰο ἴἰμ6 Οοά οἵ Ιδγϑο]. [1 {16 τηϊάδι οὗὨ (818 Βδοομβδηβίδη ἰὰ- 
ΤῸ Ϊ, ὨΘΔΙ ΒβΘὨΪΒὮ ἱπηρίοἰγ, ἀπά οοπίοιηρί, ἃ Βαπά [ἰἶκα (Βαὶ οὗ ἃ τηδῃ, συϊἀοὰ 
ΌΥ 50Π168 ἰΏν]810]6 θοϊηρ, Δρρθαγϑὰ ἰο {μ6 Κίηρ δηὰ ᾿ἷ8 ὀουῃρδηΐομϑ, ψγιἰης; 
ΡΟΩ (}16 γ,8}} βοηθ τωγϑίϊοδὶ ἰοίζθσβ τ ΒΙΟἢ ἤοῆθ οου]ὰ τοδά. ΤῈ Μαρὶ 
δ) δβίσοίοζοσβ ΤΟΥῸ δβυϊητιοηθᾶ; Ὀθὶ 81} ἰῃ ναΐϊθῃ.0 ΕἼΏΔΙΪΥ, (ἢ6 ΚΙΏρΒ 

τοοίμον δἀἀγοβοοα (ἢ ἰουσὶ ἢ οα Δββοι Ασα, δηὰ ἰο]ὰ ἱμθῖὰ τὲ δὰ Ὀ66Ώ 
ἄσπο Ὁ Τϑϑμλοὶ ἴῃ (Π0 ὙΑΥ οὗ ἱπίογργοίδάομ, ἀυγίηρ [6 ἀ4Υγ8 οἵ Κίηρ 
Νοθυςδμδάηοζζασ. Ὠδηϊοὶ ἰ8 ἔοι ΒΒ βοηὶ [ῸΓ, ἀμ Ἰαγρο Ὀγοπιδο8 οὗ 
ΤΟΥΑΓ ΔΓ ΤΩ866 ἰο Πἴῃ), ἱῃ 6886 Ὧ6 Βο!}α τεϑα δηὰ Ὄχρί δίῃ [86 τι ηρ 
Ὄροη ἴδθ ΜὙ41|1. Ηας ἀϊά βο; δηὰ 86 Ἔχρδῃδίίοῃ νγδδ8, ἰμπαὺ [6 ἀθϑί οὗ 

[56 Κίηκ, βῃὰ (6 οχίϊποϊΐοι οὗ [18 ἀγτιδδίυ, γγὙγ88 ὩΘΔΡ δἱ βαηῃᾶ. 1η (δαὶ 
ΘΙ οἰσίιί, Ογγιθ πυϑὰθ τη δο ἢ τολϑίον οὗ ἰπ6 οἱΐγ, δῃὰ (μ6 Κίηρ νγδϑ 
βἰαίη ; οἴδρι υ.0. τ. 

1ι πουϊὰ βροῖ ἔπδὶ ᾿ϑδηΐθὶ, πρᾶον {8 ἰασὺ τοοπδγοῖ, μαὰ τοι γοᾶ ἴο 

Ρεγαίο Πἴ; ἕος [36 Κίηρ δϑϑϑσιβ ἰοὸ μᾶγϑ, δὲ ἐμαὶ ροτγίοά, ἢο ραγιίουϊασ 
Κηπονϊοάχο οὗἁ μἰζω. Νοιδίηκ ἰ8 πιοσὰ οουμηοη ἴῃ (86 Εδεί, (ῃδη (ἢ6 
θαϊγο οὔδηρθ οὗ [80 οἷν ]] πχϊοἰδίγυ δον (6 ἀδαί οὗ ἃ κίηρ. ΤῊθΘ ΘΓ 
κίηνσ ἰθ πθ08}}γ )εδἰουϑ οὗ ἰδ οἷά τιΐηῤδίοσο οἱ δοοουμέ οὗὨ μος δοηυϊγοά 
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378 ὃ 1. ῬΡΕΒΒΟΧΑΙ͂, ΗΙΒΤΟΒΕΥ ΟΡ ὈΛΝΊΕΙ, 

ἰπἤᾳσοησο, δηᾶ ῥγοίουβ [Ὁ [8 σοηδη(β ἴπο86 τ βοΐ ἢ6 888 νγ8}} Κποόονῃ 
δηὰ ψ ἢ πμοπὶ ἢ 18 ἔπ] στ. [1 18 αὐϊΐ8 ὈΓΟΌΒΌΙΟ, ἱμοτγείοτο, ἐμαὶ Ὁ δῃ- 
ἰοὶ νι βάτον ἔγοπι (6 πὶρἢ ΡΌὈ]ς βίαιοι ποῖ Π6 μαά οἌεςυρὶοα, αἴοσ 

τ86 ἀσβί οἵ Νεδυςδβδάηθζζαυ. Βυΐ 811], (μαὶ μ6 ταῖρς αν Ὀδθῆ 6πὶ- 

Ρἰογεὰ ἱπ τιΐηοῦ ΒΑ ΙΓΒ, δπὰ ἴῃ [86 ὈΓΟΥ͂ΣΏΟΘΒ, Β66 18 ἴο δ6 τηδ46 ῥσοδβῦϊθ 
ὈΥ 8: 2,27. Ὑγ[ὸ βπά μἷπι ἴῃ ΕἾδη), 85 ἔβεγθ βίδι θα, ἤθη ἰδ βεοοπᾶ 

νἱδίοη οσουγγοά ; δηά Βογὸ δα αἰὰ [ῃς Κρ Ὀυβίηθαββ, νυ. 22. βῆχα, 

πον ΟΣ, ἰῃ δοοογάδηοθ ὙΠῚ 18 Ῥγοτηΐδ6, θεδίοψεα οοδίὶγ ἀδοοτγϑίϊοιβ 
ὕροη δῖπι, δηὰ πηδάθ ἷπὶ (Πἰγὰ τυ]οῦ ἰπ {86 Κἰπῃράομ!. Βαϊ (μὲβ ΒΟΠΟΣ 
Ἰαβίθα οΠἸῪ [ῸΣ δῃ ἢουγ. Ὑ[6 ἀρδίῃ οἵ Β ίβιδσσαν, δηὰ (86 ἀεδδβιτυσίοη 
οὗ ἰδ ἀγπδβίῃ, [Ὁ] ον ᾿Ἰταπιθα δι οὶ Υ δον ([μ6 οἰονδίοη οὗὨἩ 186 Ῥσορβοί. 

Ἀατῖυβ [μ6 Μοάο, ψῆοὸ πα Ἰοηρ θεοη Ἰοαρυοὰ τ} ΟΥγσττδ ἴῃ [86 βυῦ- 

Ἰαραιίοη οἵ Αβ'α Μίπογ, ποῦν αϑουτηθὰ [86 ἴἤσοῦθ οὐ Βδθγίου. ὕπο σ 
.ἱπὶ Πϑηΐο] Βο] ἃ ἃ τηοβὶ σοῃβρι ουουβ ρΐδοθ, Ὀοϊηρ; (ἢ 6 τβι οὗ ἰἶσθα ργαδβὶ- 
ἀδηίβ ΟΓ ν᾽ σ σου οὗ {86 Εἴηράοιῃ ; 6: 1,2. Βαϊ [πΠ6 Βρ] πα] βου δἰ οῺ 8 
Δηά ἰαἰοη 8 δηὰ μοποτβ οὗ Ὠ.8η16] στεδι ἀϊδιυσθοά 18 οΟἸ]οαρυθβ ἴῃ 

οἴἶῆοοσ, δηᾷ (πον, τηονϑὰ ὈΥ ΘΗΥΥ͂, βουρἢὶ ἰο ἀΘβίσου ἷπη. ΒΥ Δρρϑβϑὶβ ἰοὸ 
[Π6 ὑγάθ δῃὰ διηδοη οὗ Πλαγῖυβ, (ΠΕΥ̓ οὐδ! μὰ ἃ ἄθοσγθο ἤὸπι διἶπι, ἐμαὶ 
ΠΟ Οη6 δδοιϊά, ἀυτίηρ (Εἰ ΓΙ ἀδγ8, αδὶς δἰ ποῦ σά ΟΥἩ Τηδῃ [ὉΓ δηγιδίηρ, 
ὀχοθρὶ ἴμ6 Κίηρ Εἰπιβθο ἢ. Τδηΐ6], τ ῆὸ Μ88 ἃ τηδῃ οὗἁὨ ῥσγάγεσ, ἀϊβορεγοὰ 
1π|8 ἄθοῦθθ. Α8 υδιδ], [6 τορδὶγϑὰ ἴο ἢϊ8 ξαποίδηι ἴῃ (86 ὉΡΡΟΡ δίογῃ οὗ 
Εἷ8 πουβθ, δηὰ ἴΠ6 6, 88 ἴθ ψ)ὰ88 ΜΟηΐ, ργαυθα (ἤγαα {ἰπ|65 δΥ ΤΥ ἄδγ. 
Ηδ νδβ ψϑιομθᾶ, δῃὰ τθρογίθα ἴο {πε Κίηῃρ. ΤῊθ Ἰδίΐοσ τγὰβ στθϑί]γ ἀϊ8- 
ἰΓαβϑϑὰ δἱ (86 ἱπί6 ]Π;ρθῆσθ, ὈΘΟ8086 οὗ μἷ8 δἰἰδομταθηΐ ἰο Τδηϊοὶ; δαὶ Β6 
νι 85 οἰ] ρεα ἰο γε ]ἃ ἰο (86 ἀοτηδηᾶ οὗἁὨ μιἷβ ποῦϊεβ, [πδὶ (6 ῬϑΠδ  Υ οὗ (86 
ἄδογθο ββου]ἃ 6 ᾿ηῆϊοίθα. θδηΐοὶ τγὰ8 οδβὶ ἰηΐο ἃ ἄδθῃ οὗ ]οθ8. Βαὶ 
ἴπ γο Βα ἡγ88 Καρί ἴῃ βαίδίυ, ὈῪῚ 8Π δηρϑὶ σοπῃπ ββιοπΘα ἴον {πιἰ8 ΡΌΓΡΟΒΘΟ. 

Το Κίηρ, οἡ ἀϊβοονοσίηρ (18, ογάθγϑα μἷπχ ἴο 6 ἰβκθὴ ουὖἱϊ οὗὨ {π6 ἄδῃ, 
Δηὰ εαἷδο {παῖ (86 τηθὴ ὍοῸ Δα τρδὶρηοὰ Ὠΐτη, πὶ (Παῖς πὶνοβ δηθὰ 

οἰ] άτοι, βου] Ὀ6 οδϑὺ ἱπίο (86 βῆ ἄθῃ. Ὑθοσο (ΠΟῪ ὙΓΕΓΘ ἰπβίβη 
ἴοτη ἴῃ ῬΊΘΟΘΒ. 

ὟΥε αν πο τ ΒῈῚ δος πϑηθς ρατγιουϊατβ οὗ (Π6 16 οἵ Ὠδηῖϊ6]. Ἧγ76 

ΚπΟΥ ΤΩΘΓΟΪγ, ἤγοιῃ (86 ἀδίθβ οἵ δ]8 ρσορ ϑιὶς νἱ᾽ϑίοηβ, [πὲ (ῃ6 ἢτγεὶ οὗὨ 
(8686 οοσυγτοά ἴῃ 1Π6 ἢγβι γὙγδγ οὗ (Π6 τεῖρῃ οὗ Βοϊββδζζαῦ, αρουϊ ὅδό 
Β. Ὁ. Ἴδ βϑοοπᾶ γχϑ ἴπ {Π6 {μϊγὰ γεὰγ οὗ Βα βῃαζζαγ᾿β σεῖρῃ, 1. 6. 
ἀυτίηρ ὅδ8 Β. Ὁ, Ιῃ θοΟΙᾺ [686 σϑβθ8 6 γγὰ8 ἀθερὶγ αϑεδοίεα ἴπ θοάγ 
δηά πχϊηα, [Π6 τηρίίον οὗ 1Π6 υἹβίοῃβ θαίηρ' ρογτίθπίουδ οὗἁὨ τηυοῖ σοτΐπς 
6}. Ηἰ5 {πἱνὰ νἱβίοῃ γα8 ἴῃ Β. ΟἹ. ὅ88, ἰῃ ἴπ6 ἢγβι γϑᾶγ οὔ ᾿αγίυβ [86 
Μεάθ. [πῃ (μὶβ 6Ά86, 8ῃ δἰἰθηςνο ροσυβαὶ οὗἩ [86 ρτορμθοῖθβ οὐ σθγοσηϊδῃ 
παὰ Ὀτγουσλί μἷπῃ ἴο 866, (δαὶ {Π6 ΒΟΥΘΏΪΥ Ὑ6 818 οὗ οχὶϊθ το δα ὈαΘῺ 

Ῥγϑαϊοιοά, τοῦθ πϑᾶν ἱμοὶς οἶοϑθ. ὙΥ ἰλβμπρ δηὰ ρσαγοῦ, Βα θδβουρᾷϊς 



ἢ 1. ΡΕΒΒΟΝΑΙ, ἩΠΒΤΟΒῪ ΟΥ̓ ὈΑΝΊΕΙ, 879 

(δε τὰ πιοδὲ θαυ δε ἰο ἰογρῖνο δἷβ οὔδηάϊηρ ρϑορὶθ, δῃὰ ἰο δοοοσ)- 
Ρ ἰδ ἷ8 ὈΓΟΙΐΪδ868 ἴῃ τεβρϑοὶ ἰο {Π6ῖῦ Τείυτ ἔγοτῃ οχἕϊθ. Οη (μΐ8 οοο8- 
βίου, (6 δηρϑὶ δυσί νγᾶϑ βϑηΐ ἰὸ τῦδκϑ βοῖῦβ ὨΘῊ δηἀ ρογίβῃίοῦ δ 
σοι! Δ [1068 ἰο ἷἰπι. ΤΉΘΥ Τοδρθοϊοὰ ἰμο ἰαγίηρ τδϑίο οὗ Φεγαβαθῆι 
ἐδ ρῥγοίδηδιίοη οὗ (86 ἰθηιρὶθ, δηὰ (6 ρμογβθουίίοη οὐ ἴμ6 ροάϊγ. Τδθ 
ἔλπιουδ ραγοα οὗ ϑουθη ιν Ὑγ οῖκ8 ἷ8 8 ράτίὶ οἵ ναὴ ΔΌΣ! 6] ἀθοϊαγοὰ οὔ 
ει οοσδδίοη ; ΜΔ οἷ. Ῥγ88 ΡΓΟΌΔΟΌΪΥ ὑπαἀοτβίοοα ὉΥ ϑδηΐοὶ, θυ  μδ8 ματγὰ- 
Ἰγ Βθϑη ὀχρίδἰηθὰ οὐ δαγθϑα ὕροῦ ἰῃ ΔΩΥ ΒΓ 6. αρθ. ΤὮΪΒ 18 ὑπάουδίοαϊγἡ, 
διωοηρ ἴΠ6 τηοϑί ἀϊΒῆσουΣ ρΡαΒΒαρ 8 ἴῃ 4]} (86 Β.0]6. 

Βθοσνη 80 ἰδ 68 ὅ84 Β. Ο. ;. 6. ἰὼ [86 (δἱγτά γελᾶν οὗ Ογτσιιθ᾽ σεΐψη, νγγϑ 
ταϑοὺ 1 (86 τιοϑὲ ρου αν οὗὁἨ 411} 1.6} 16} 58 ὑσορδιδίΐίς υἱβίοῃβ, ἱποϊυάϊην 
οδαρδ. χ.-.--χὶ ὙΠ ΔΡρῸΓΡ ραγί οὗὐἠἨ Ἵμδρ. χὶ. Β66 28 ΤΟΓῸ [ἰἶΐ6 ἃ ἢ ἰδίου 
οἵ νσιαὶ Ββαὰ ρμϑβὶ, (δὴ ἃ ῥγϑαϊοίίΐοη οὗ (Π6 ἔαίυγθ. ὅδο ῬΟΓΡΆΥΓΣΥ υῃ- 
ἀογαίοοά ἴἰ ; ἀπά δ ρστουηάοα δἷ8 τηδίῃ οὐὈ͵δθοίίοη ἴο (86 ργορλοίἑο Ὡδίυτο 
οὔ τ:86 ὈΟΟΚ, οὐ (885 νιν οὗἩ (6 ομαρίϑυ 'ἰπ αυοϑοη. [ἢ {18 ραγ ου δῦ Β6 
[25 μδὰ οὶ ἃ ἔδυ [Ὁ] ΓΒ, τὶ πη ἃ σθοθηΐὶ ροτίοα. Ὑμθῦθ ἰ8 (ΣΌΪ 
ποίησ Κ ᾿ΐ, ἰπ 411 (80 Β10]16. Ενθῃ οὖν ϑανίουσ᾽ 8 ὑγοϊοιΐοῃ 
Τοδρθοίίηρ (δ6 ἀξεϑδιγυοίίοἌοη οὗἨ «Φε6γυβα θα), Μ111 ποῖ οοιηρατα τὴ ἢ ἰξ ἴῃ 
Τοβροοὶ ἰὸ τηϊπυΐθ ἰϑίοτί δ] ἀρίβ!!, Τὴ ἰδυγῖῦ!]6 οβίδβίσορηθ ἐδδὲ 
[Ὁ] ονοὰ (6 αὐδτγοὶ οὗ Απιίϊοομυ8 ΕἸΡΙΡἤδη68 ΠῚ {π6 96 078, ΒαΘῺ8 ἰὸ 
δανθ Ὀδθη {86 ργίποῖραὶ θυνάθη οὗ 41} [Δ η16}᾽ 8 ὑσορ θές δῃπυῃοίβι ὁ ΒΒ ; 
δηὰ ἱπ (μϊ8 ἰαϑὲ υἱβίοῃ, 6 δ8 δἀνδηοδὰ δὰ Ὀθγοηᾶὰ 8ηΥ δχδπιρῖθ οὗ 
Ταϊ αἰ η 688 1η ἢ18 ΘΑΣ]ΟΥ ΒΟ] ΟΘΌΓ68. 
Τα νἱβίοῃ εἰοβθδ, Ἀρρσοργίδίθιγ, τι ΚΙπὰ δηᾶ οοπιογηρ; αδβυσβῆοοδ 

ἴο Τδηϊοὶ, ἴῃ ἃ ῬΥβοῦα] σεβροο. Ηδ ποοἀρᾶ ἰμβθ, Ηἰβ θοβοῖι διά 
Ὀεδί 50 δἰρῇ δηὰ 80 ἰοῃρ νὴ] Ραϊγοίῖς (δ 6] ηρ, (μαὶ πον, τ θη ΠΡοσαίοη 
ἤτοι ἴ86 ΒΔΟΥ]ΟΠἾΒ ἢ ΘΧ}]6 88 δἱ μδπά, ᾿ξ ννὰ8 ὙΘΓῪ ἰὑγυϊηρ ἴο Ἰοοῖκ ἴοτ- 
ψΑιὰ δηά 866 ἴ86 ἔμΐυΓΘ τηϊβοῦίθ8 δηἀ νοχϑίίομβ οὗ .18 Ῥθορὶθ. Νε υδσ 
ἀϊὰ ιμαὶ Ῥθορ]6 γϑῖὶβθ ὕρ ἃ ἰΣΌΘΣ ρῥϑδίσιοῖ, ΟΓὁ ροββ688 ἃ ὝΔΣΠΙΟΣ 8δηα ΠΊΟΣΘ 
ΚΑῚ [Ὁ] δηὰ οοπδβίδηιϊ ἔγθηά. 

Αἱ (80 ἔπι οἵ (μϊ8 ἰαϑὲ υἱδβίοῃ, Ὠ8η161 ταυβδὺ βανο ὈΘΘΏ ΒΟΠ1Θ 84 ΥΟΆΓΘ 
οὗ ἀρ. Τόσα 18 ποίδίηρ ὑποοπηθοῃ, μον νον, ἴῃ (ἢ18.; ἴογ ποὶ ἃ ἴδ 

Ροσβοὴϑ οὗ ἰθηροσαίθ δηὰ δρϑίθσηϊουβ Β8 Ὁ] 8 δἰίδίῃ βῃοῖ δὴ δρθ, νι 
11π||6 ΟΡ. ἢο ἀϊταϊπυϊοη οὗἨ σηθηία]ὶ νίροσ. Βυΐϊ 88 τὸ βηὰ ποὶ [18 ὨΒΙ6 

διηοηρ ἴο90 ὅθνγδ γγμ0 τοίατηθά ἰο ῬΑ] βϑιΐηθ, ἰΐ 18 ργοῦ8 16 1πδὶ 18 αρθ, 
Δα ρογθδρβ 8 οδῖοεβ, ργυθηίθα μἷπὶ ἴσου ὑπαοσίακίηρ, δυο ἃ ΟΌΓΠΘΥ. 

Ις 15 βίῃρυϊαῦ δποιρὰ ἰμδὲ (Π6 οχίβίθποα οἵ βοὴ ἃ τωδη δἱ Βαῦγ- 
ἰοη, ἀυτίηρ ἴμ6 6χὶϊθ, ϑμου ἃ ἤανΘ Γοοθη ] Ὀθοη ἀουδίοα, δηα ὁνθη ἀθηϊθά. 
Βοβίἀοβ Μοβϑϑ, (μβογρ 18 ΒΆΡΪΥ ΒΩ ομῸ οὗ ἴ16 Ηοῦγανν Ῥγορμοίβ ἐπὶ 
[88 οὐϊαϊηθα 8δὸ τηυοὶ οΟἸΘΌΣ 7. ὙΤΒΘΓΘ ΔΘ ποη6 ἢο86 Μ βάοτ, δηᾶ 
ἀοχιίοσιγ, δηὰ οἰοναίίΐοη, δῃὰ ἱμήσομοθ, αν ὕϑθθῃ τλοτο οοἰθυγαιθα 



880 ὃ 1. ΡΕΚΉΒΟΝΑΙ, ΗἩΙΘΤΟΗΥ͂ ΟΕ ΘΑΝΙΣῚ, 

διοοηρ ἰΠ6 ὅονγθ. Ιὲ τοῦ ὈῸ διὸ γϑϑοηβῦϊο ἰὸ ὅθῃγ ἰδὲ θαυ!ὰ οἵ 

Βοϊοϊῆοι Ὑγ6 16 ΓΘᾺ] ὈῬΟΥΘΟΒΕΡΌΒ, 88 [μδἰ Παηΐθὶ 86. ὙΠδὶ Ὧ6 γ88 διιοὶ 8 

ΤΩΔΠ 88 ἰμ6 Ὀοοὶς μαὲ ὕδαγβ δὲ ὨΔῖδ6 ΓΟΡΣ ΒΟ ᾿ἶπὶ (0 ἢανθ 0668, 
ΠΠΜΑΥ͂ ἱπάοοᾶ δ6 ἀοηϊοά ὮὉγ δἰκαριίςαὶ οὐἰ ἰοῖδτι ; ὑαΐ {πα αὶ ἀϊδιιπροϊομοὰ 

ἴωδη, ΟὗἁἨ βυοὶ ἃ πᾶῃιθ, ᾿ἰνοὰ δὰ βουτδμοα δἱ Βδῦγίοη, ἀυσίης [δ 6 6Χ]]6, 

οϑηποὶ 6 ἀομηϊοα ὙΠ} ΔΩΥ ππογΘ ΡΓΟΌΘΌΪΠΥ {πδὴ ἰμ6 οχἰβίθποο οὐ Νεὺῦ- 
πορδάμποζζας οδῶ ὃ6 ἀδηϊο. Νοπθο οὗ 1890 Οτϑεὶς ἰβίοσίαμβ τρθηιο 
ΒΓ ἃ ἰκίηρ 88 Νοθυσμαάηοζσας αἱ Βαῦυ]οη. Ασϑ ψὰὸ ἰδθῆ ἰο οοπαοϊυάθ 
(δαὶ (Β6τθ 88 ποθ ὍὯ[Ἥοα πχϊσμς 85 Μοὶ] ἀο 80, γθ8 ἀο 80 ὙΠ} ὀνθῃ 8 
ΒοίίοΣ ἔδοσ, ἰδ ΜΘ ΤΠ ἀΘῺΥ ἴΠ6 Θχ᾿βίθμοο δπὰ οδῆοδϑβ οὗ 1ζϑῃὶεὶ. 

Τπαὶ Τδηϊ6ὶ μα5 ονοῦ ὕδ6θῃ ρἰδοθα Ὁ (86 ὅενγβ διιοὴρ δθ οσθσωοδὶ. 

της οὗ {ΠΕΣ ῥγορἢϑίβ, 18 αυἱΐθ οἶθατ. Φοβθρῆιδ, ΠΘΆΣ (ἢ6 αἶοβο οἵ διὲδ 
ἈΑπιΐᾳ. Φυά. 1.10. χ., αἴον ψὶνίῃρ, ἃ ΒυπηπίθγΥ οὗὨ 81} [μ6 μἰοίογ!οδὶ ρματίβ οἵ 
Ῥδμὶθὶ, οοποίυθβ ὈῪ βαγίηρ ἰμδὲ “16 τηϑυὶ(8 οἵ (18 τηϑη τουδὶ οχοὶθθ 
[86 πόοπᾶον οἵ αἱ ψπο θᾶ οὗ θὰ. Ἐναγγίίηρ βυοοδοαθα ἰο δαπιῖγα- 
ἄοη νυ ᾿ἴηι, 88 056 9 (δ σγοαίεδέ ργορλοίδβ. Νοῖ ΟὨΪΥ ἀυτγίηρ ἰδ 1{8- 
ἰἴχλθ, 88 ΒΟΏΟΣ δηὰ σίοσυ Ὀδβϑίονγοα οὐ ὶπὶ ὉΥ Κίηχβ, δῃὰ ὉΥ {16 τηυ}- 
ἰχἀ6, θα αἴθε ἷθ ἀθδί ἢ [6 8 μοϊά ἰῃ ρϑγρϑίυδὶ γοθσβηοθ. ΕῸΣ δὶ8 
τ ηρ8, ΒΟ ἢ πο οὶ ὈΘ ἃ Ὠϊπιὶ, ΓΘ ΠΟῪ σεϑὰ ὉΥ ὑ8, δῃὰ {δγουρὰ 
[Β6ὴὰ ψγ͵ὸ θοίίανο ἰπδὶ ΤΠ 8Δη16] 6] ἃ οογοσθθ ἢ οὐ, ἕος ὃ6 ποῖ ΟὨΪΥ 
Ρτγβαϊοίοα (Πίηρβ ἴο οοτλθ, [κα Οὐ Ρ ῥτορμοίβ, Ὀυΐ ἀδβη 6 }Υ ̓ Ἰπυϊοα [86 

Ρογιοά σμθη [ΠΟῪ δου ὰ ἰδ κ6 ρἷαςθ." δυο τγ88 {π6 νἱοῦν τ μι οἢ [818 
τηοϑὶ ἀἰβιϊ συ ϑῃα [ιϊ8ἰογίδη δὰ Ἰδασηθα ρῥχὶοδὶ οὗ (86 Ψενε, ἱοοῖς οὗ (88 
ΡΘΓβου δηᾶ σοῦ οὗ 1. Δη16] ; ἃ Υἱοῦ Θοπηωοῃ ἰ0 411] ἰδ οουπηίγγτωθη δἱ 

(8αὺ φεγοα, πα ἰο ΠΘΑΓΥ 411 ἜΕΥ̓ΘΣ βίης {δαί (6. ΤῈ δυῖθοσ οἵ 1 
Μϑοο. (2: ὅ9,00) 88 ἜΧΡΓγθβϑὶυ σοΐεγγθα ἰο Ὁ δῃὶθὶ δηὰ .λ18 σοπηρδηϊοῃβ, 

δηα τϑηκοᾶ (μθτλ ὙΠ] ΟΣ Φ 6 18} που 8165 οὗἩ 86 ἰχμοδί ἢοίθβ. ΤὨΘ 
ΔΡΟΟΣΥΡ ΙΔ] ὈΟΟΪΒ οὗ δυβδηπα δηά οὗ Β6] δῃὰ 86 Ὀγαρόη, τοδί Ὁ δη- 
161 (η6 ἈδΓῸ οὗ {Ππ|6ῖν τοζωδῃίὶς (8168; δηὰ ἰμ6 ΦΌΣΙΔΘΓ βρϑδῖβ οὗ δἷπὶ δϑ 

ἀφοίάϊηρ (Π6 οα86 οὗ [Π6 δάυϊίογουβ Ἰυάραβ, θη ἢ6 γγὰ8 γί ἃ γουί(ῃ. 
ΕἸΠΑΙγ, ἘΣΖΕΚΙ6Ι, (ῃΏ6 ΘΟΠΙΘΙΩΡΟΥΆΙΎ οὗ δῃ1εῖ, δηὰ ᾿ἴΚ6 αἷπὶ ἴῃ 6Χ]]6, 

ΒΡΘΒΚΒ οὗ δἷτὰ (δθουΐ Β. Ο. ὅ84) 85 ἃ βἰιϊπϊης οχϑεαρὶθ οὗ ὑρτὶρ 688 
δηὰ οὗὁἨ ννϑάοτῃ, σϑηκίηρ δἷπὶ νἱἱἶβ ΝοΘμ δὰ σοῦ, 14: 18, 18, 20. 

Ϊῃ δηοίδμον ραββαρα (28: 8) 6 σοϑίδσβ ἰο ᾿ϑϑῃϊθὶ 85 ἃ ργϑδιαϊηθηὶ οχϑῃ}» 
Οἷα οἵ πνίβάοπι, ὍΤη6 ϑανίουσ μἰπιβοὶβ 94118. Πδηΐϊοὶ ἃ ρσορβμοί, διὰ 
αυοίε8 δἷ8 ψογὰβ 88 βυοῖ; Μαί: 24: 1δ. Μαγκ 18:14. Ῥδυὶ (Βοδ. 
11: 88, 84) Δ|1ὰ468 ἴο Εἰπι; δηᾶὰ Φολῃ 88 ἰδίῃ ἷπὰ δὲ 8 ἰχϊπά οὗ 
το εἱ, ἰγουρμουῦ (6 ΑΡΟΟΔΙΎΡΒ6. 
Το αυθδιίου, θη, ἩΒΘΙΒΟΓ ἸΒ6ΓΘ γγὰβ βυοα 8 τϑη 88 Ὁ ϑῃΐεὶ, οοῦ- 

ϑρίουοιϑ αῦονθ πιοϑί τἤθῃ, δὰ Ὀοϊονθὰ δηὰ μοιῃοσοά οὗ (σά, βθϑιιβ ἴο 

Ὀ6 80) οἴΘ ΠΟῪ γουομϑά ἴῸΣ ὉΥ 811 (μλ686 ἰοϑεποπίθ8. 
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Τηθ αἰΐξοπνα τοϑᾶοσ οὐ (86 ϑογρίασοθδ ν}}} ρογοεῖνο, μαὶ {Π6 ρασί 
πῇ ἢ ἸθΔη16ὶ μαα ἰο δεῖ, 88 ποῖ ΟὨΪΥ οοηδϑρίουοιΒ, υΐ δἰπροϊαῦ δηὰ 

ΨΟΙῪ ἀϊδῆουϊ. ὙΥδὶ ομοῦ ἩΘΟΓΘΥ Ῥτορδοὶ τγαϑ οὐ ῦ οδ]]δὰ ἰο βυςοἢ ἃ 
ὁουΓ5Θ οὗ δοείίοῃ, δἱ ἃ ποδίῆθη οουγί, γε 4 οουτὶ πος ἰπ6η ρονογῃθά, 

8Δ 'ὸ στ γα, ἴΠ6 νοῦ] Φοηδῇ, ἱπάθοα, μδὰ ἃ βῃογί τη ϊβδίοη ἴο ἰδ6 ΝΙἢ6- 

ψ ο8; Ὀυὶ ὈΓΙΕΗ͂Υ ἀηὰ στα ρίποΥ τδϑ 1 ρεγίοστηθά. Ὁ δη 6], δ μουρἢ 
ἃ ΤΕ ἰδ τ θη Ὀγουρῆὶ ἴο ΒδΌγίου, ργοβογνθὰ δὴ ἱποουσυρ]6 ἰηϊος- 
ΣΙ οὗἨ οΠδυδοίοῦ 88 ἃ ἰγὰς αἰδοῖ ρ]6 οὗ Μοβοδ, δῃὰ δονδὺ ᾿ἰνσοὰ υπὶηδα- 
Θηοθα ὈΥ (6 ἸΟΧΌΓΥ δῃα βρ] θοῦ δα ΒΟΠΟΙΒ οὗ [Π6 ΒΑΔΌΥ]ΟΠ δ οουτί. 
Τμδὶ Β6 να8 ἃ σηδη οὗ 8 τηοδί δα} 688 βῃίσιϊ, ἰβ αὐϊάθηὶ ἤγο (6 τ οἷο 
ἰΘΌοΓ οὗὨ 8 6. ὙΤμδὶ 6 ἀϊὰ {π6 ἀμι168 οὗὨἨ ιἰ8 δίἰδίΐοη ἴῃ [6 τηοβί 8016 
δηὰ (ἈΠ [Ὁ] ΤηΒΏΠΘΓ, 86 αν] ἀοηὶ ἔγοτα ἴθ Ἰδηρί οὗὨ ἰἶτηθ ἰῃπ πο ἢ6 88 
ῬΓΪπιΘ ταἰπίβίον οὗ ϑδίαίθ.υ Ὑπαὶ μ6 ομουβηθα [μ6 Ναστηθδὲ δπηοίοηϑ οὗ 
Ραιγίοἰΐϑαχ ἰονγαγὰ ᾿ΐ8 οὐ ΘΟΌΠΙΓΥ δηα ΡΘΟρ]6, ἰδ ἱπβογροὰ ἴω δἰρῇ το] ϑῦ 
ὍΡοη εἷβ 1016 ὑὕὈοοῖ; Ὀυΐ δῦονθ 411, Ὀροὴ [18 ἱπίθσοθβϑίοηδ ἰἢ {ΠΕΡ 
ὈΘΠ ΔΙ, 88 ἀθνοϊορϑὰ ἴῃ οἢΔΡ. ἰχ. 

ΟΥ̓ Ῥαπὶθ} 5 ομαγδοίο γι βι 198 889 8 ττίίον, δηά οὗ [Π6 οὈ]θοεί, βίγ]6, δηὰἃ 
4υδ  ἴ65 οὗ 8 σου, νῷ 8}18}} βανθ ὁδοββίοῃ ἰὸ βρθαῖκ ἰῃ (86 8646]. 

8. 2. Μιαίωινε απὰ 7)εείφη οΥ (λὲ Βοοξ. 

Ιι ἰ6 αἰ δῆουϊο ἴο ΤΆ ΚΘ ἃ ζτθδίασ τρϊϑίδκα ἰῇ σεραγὰ ἰο ἴΠ|686, ἰδ ἰὸ 
ΒΌΡΡΟΒΘ ἰδὲ δ6 ἀδδίρῃεοα ἰ0 ττῖΐα ἃ οοπίπυουβ δῃὰ ΓΕΡΌΪΑΣ Ὠἰδβίοσῃ, 
οἰ μοῦ οὗ ᾿ἰπηβοὶῖ, οὗ (Ὧ6 Ψ6 78, οὗ οὗἨἩ (86 Κίηρβ οὗ Βαθγοη. 8.00 σζωῦοἢ 
οὗὁἨ ἴθ ΘΑΥΪΥ ΒΙΒΙΟΓΥ ἰδ ἀθυθίορθά, 88 ΒΌΓν 68 (ο οδϑὶ Πρ οῃ (88 ΤΏΔΠΠΟΣ 

ἴπ ΒΟ Πα Βοοδηλ6 αυΔ]Ποἀ ἰο δοὶ 86 ἱπιρογίαπίέ ρασίὶ τὶ ἢ [6]} ἰο δἷβ 
Ιο. ὙΏΘη [δ ]8 ἰβ δοοοιρ  ἰϑηθα, 6 8 Ὀγουρμῦ ἴ0 ΥἹ ΟὟ ΟἾΪΥ ΟἹ ΒΟΙΏΘ 
τοδὶ οδολϑίοηΒ, ΠΏ ΘΓ [18 ἰηἰαρροβὶ ἰοη ΒΘ ἴ0 τῇ Κ6 8. βῖρ:4)] αἰ ΒΡ ΑΥ͂ 
οἵ ἀϊνί πο ρον ῦ δΔηα ροοάπθδββ. Ἐ᾿. σ. Π6 ἱῃίογργοῖβ ΝΟΌΌ ΠΔάποΣΖατΒ ἢγαὶ 

δηά 5ϑοοπά τηγβίοσίουβ ἀγεβῆη8. Ηδ δχρ]βίπδ ἴο [86 ἱτηρίουβ ΒΘΙΒμαΣΖΑΣ 

ἴπ6 οἴμίπουβ Βαπᾶ- τ ἰπρ' οη (6 νὰ}. Ηδ ἱἐβ εἰεναίοὰ ἴο 186 ροδβὲ οὗ 
ΨΙΘΟΤΟΥ ὑπάον Ὠαγίυθ (6 Μεάο, δηὰ πὰ ἃ τρασνθ!]οῦβ8 Ἔβοᾶρα το [Π0 
ἄθη οὗὨ ]Ἰἴοῃβ, ἱπίο πιο 6 δὰ Ὀ6θὴ οδϑὶ ΌὈΥ {86 τη] ρηδηΐ δτιῆς68 οὗ 
Θηνίουϑ οουγίΐοτβ. [0 ἈΡΡΟΘΓΒ ῬγοῦδὉ]6 ἴσου 6: 28 δῃὰ 10: 1, (μδξ ἢ6 
Σοίαἰποα ἃ δίρῃι ροβί οὗ Βοποῦ, δἱ Ἰθδϑὶ ἴου Βοῖὴθ ἴὮγοο γϑϑγα οἵ ἰῃ6 τοὶρῃ 

οὔ Ογτυβ. ἼΠοδ6 δζὰ 411 86 ἱποίἀθπίϑ σοοογάδα οὐ ἃ 118 οὗ βοῖῃθ 
ΒΟΥΘΗΙΥ γοδζϑ, ἰῃ οοππροίίΐοη τὶ (6 ΒΑΡΎ ]οη δι οουτί. Τὸ βρϑδὰκ οὗ 8 
Τοσυΐαῦ δίοσγαρὴν, (ΠΏ, 89 υπἀογίακοη Ὁ Ὠβηΐοὶ, τνου]ὰ ἱπαάϊςαίθ ἃ νΟΣῪ 
δ ρῸΪΑΓ ποίϊοη οὐὗὁἨ πδαὶ Ὀ6]οηρΒ (0 [ἷ8 ὈΟΟΚ. 

ΑΒ ἰο (6 Ὅδενγβ, ποῦ οὔθ ποιὰ 18 βαϊ ἃ οοῃοοσῃῖηρ (μ6π|, ΘΙ ΠΟΣ 88 ἴο 

ἔπ μοοά οΥἦ οΥἹ] {παὶ Ὀοἴ6] ἐμοσω, ἀυγίηρ ὑμεῖν βίδίθ οἵ οχἹθ. Υβδαὶ νγγ88 
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ἐποὶγ οοπάϊοη, δοᾶὰ τρδὲ (μοὶγ ἀοιβθδοος, ἴἢ6 τείοσ οἵ (16 Ῥοοκ οὗ 

Τϑδηΐοὶ δ88 ποὶ σπαοδγία θη δὲ 4]}} ἰο ἱπέοστα 18. 

Ιη τορατὰ ἰο (6 πϑεῖνα Κίηρβ οἵ Βδογίοη, (86 πβπιθβ οὗ Ο]Υ ὑπο οὗ 

ἔθ οσουγ, νἱΖ. οὗ Νοθυσμδάποζζασς δηὰ οἵ Βεοίδιδαζζαυύ. Νοβθυςοθιδέ- 

ὭΘΖΖΑΥ Γεϊβηθὰ πλογὸ {μ8ῃ ἰΟΥΥ γϑασγθ, δηά τηϑάδ ΠΊΒΗΥ͂ οοδαθεβίβΌ Βαί 

ἐξ '6 ΟὨἿΥ οπ ἐδ6 οοοδβίου οἵ δἰ ὑνγο ἀγθϑῖαβ, αηὰ (Π0 οσηβθογαίίοη οὗ ἢϊ8 

οοΐοαβαὶ ἰΔοἱ, ἐμαὶ δ6 ἰδ Ὀγουδδὶ ἰο νἱδνν, δῇ ᾿ϑδηΐϊοὶ θθοοπγ68 ἃ Ἰ ΕΒ ϑῸ Σ᾽ 

οὗ εἶδ οουτ. ΒοΙβηδσζωνῦ ΔΡρΡΟΔΥΒ ΟΠΪΥ οὐ ἴΠ6 ἰαϑὲ ἀδυ οὗ [ἰ8 118; διὰ 
δἷ8 Μοᾶο- Ρογβίδῃ βιυδοθβϑοῦδ δγθ Ὀσουρῶὶ ἴο Υἱὸν ἰῃ βυοῖ 4 8, [δὲ νὰ 
μανθ ΟὨἷγ 8 βἰ:ρὶε ρίαποο αἱ ἰπθι. ᾿ατ δ᾽ δϑα πηϊϑίακα ἴῃ γ᾽ οαϊηρ ὃ 

186 ατίϊβοοθ οἵ ιἱ8 οουγίίοτβ ἰὸ ἀδδίτου ᾿δηϊοὶ, ἰ8 στρ δ} ρῥ]αοθὰ 

δοίοτα υ8; δυΐ δοιμίηρ ἔαγίμον 18 ἀἰθοίοδοά τοϑρθοϊϊρ εἶπα. Ὑμδὶ (γ- 

Σσυβ ϑυοοοραοα πἷπι ἰη (π6 {πγοηο οὗ Βδογίοη, 18 411} (πὶ 18 8614 ΘοῃοοΓΏ- 

ἱωρ Ηἰαι, Ἔχοοριίηρ {μδὺ ὮΘ νγχὰϑ (86 ἔγϊθπα οἵὗἩ δηΐϑὶ. 
ΤὨο τοϑὶ οὗ (6 θοοῖς '8 τωδὰδ ὉρΡ οὗ ἔουγ ῥιορμοίίο νἰβϑίοβ, βθθὴ ὃθ-» 

ἔσθ Β. Ο. δδδ δηὰ ὅ84, ]. 6. ἰπ [Π6 Ἰαίον ραγὶ οὗἩ ΤζΔ}16} 8 18. Τθθδθ 
86 διιὶ ροαπεγὶδ ὈΟΪῺ ἴῃ τοϑρϑοὶ [0 ἔοστλ δῃὰ ταδίΐογ, ἰο ἃ οοσίδίῃ δχίδηϊ; 
ΔΙ βουσὶ ἴῃ φανϑγαὶ σοβρθοὶβ ΠΟΥ ΒΙΓΟΏΡΙΥ τοϑθηλ Ὁ ]6 οἴμοῦ νἱδβίουβ οὗ 
οἴδοῦ ῥυορμοίβ ἀυτίηρ [86 6χὶϊθ, 6. κ. ἴποβο οἵ ΕΖθκιθὶ δῃὰ Ζϑοδβδγίδα. 
ΤῊ ταδίη οὐ]δοὶ οὗὨ [6 πὶ 18, ἰο δον (ἢ αΐυγο οοηάϊοη δὰ ἀοδεῖηγ οὗ 

{Π6 ον 8 ΡΘΟρΪ6, αἶαν (86 δχὶὶα δῃὰ θεΐοστϑθ ἴδ ρουϊοὰ νῇθῃ ἰΠοῖς ρτοδὶ 
Δ ἰῖνοσοσς βμου]ὰ οοτη6. 

δοῦχθ οὔ ἶσα ἴανα δϑδϑιιπηϑά, ἰπαὶ Ὠδιΐοὶ υπδοσίοοϊκ ἰο το δῖ6 οσῃ 

ἈΙΒΙΟΓΥ δηά ἰδδὶ οὔ Βδθγίου ; οσ δὲ ἰοδδί, (δὶ 88 οὔρὶν ἴο αν ἀ0η6 80 ; 
δηὰ (βοὴ (ΠΟΥ ἰδο παι ἴο ἰδδῖς ἴον μβανίηρ ρογίογιηθὰ ἰαἰβ οσῖς 80 ἱπιρος- 

δοιγ δηὰ ἀῃβὶς  ] ἔ]γ. ΟἸμοσβ, ρογοθινιηρ ΒΟῊ δίθηάθγ ἰ5 (6 ἰουπάᾶδ- 
[ἰοῦ οὐ ψ.οὮ 41} {Π|8 18. θυ], ρὈγοοϊδίτα (αὐμμοο παδοὸ) ἴμαὶ [ἢ στ θοὶθ 
Ὀοοῖὶς ὰ8 8. ΤΟΤΘ ρῬδιδοθθο οὐ Βογίδίοσυ οὐ]δθοῖ ἴῃ Υἱοῦ ; δρᾷ μαι {δῖα 
ἀοβῖρῃ ἰῷ σοβο θα υδὲ 88 ν᾽ 6}} ΟΥ̓ ΤΟΙΏΒΠΟΒ ΟΥ ΔΙΪΘΘΌΓΥ 88 ὈΥ ἔβοίβ.1 ΤΟΥ 
ΘΟΙρδΓΟ ἴ86 ΠΑΓΓΑΙν 68 ἰὼ ΠζΔη161 τῆ 1[Π6 Ραγαῦϊθβ ἰὼ (6 Εἰνδηρε βία, 
δηὰ ἀνοσ, (μδὶ ἴῃ ὈΟΪΝ σῶ868 [86 δηά ἷἰ8 γεβοβ θα Θαυ Δ} } 88 ν6}} ὈΥῪ σὸ- 
ΙΏΔΠΟΘ 848 Ὁγ ἔβοίδβι [Ϊῃ (818 τῶγυ, 811 ᾿Ἰηνοδιϊσαιοη 88 ἰ9 δοίιᾳβ] ονϑῆξο 
ΟΣ ΟΟΟΌΣΓΘΏΘΘΒ 18 ΒυρΟΓΒΘαθά, ΟΣ τομάοτϑα ἃ πηδίίεσ οὗ ἱπά ἴβγθηςο, δρᾶ 
ἰδ σοη!θ8 ουὔΐ ἰδὲ ψ αν ὃδοίοτθ 8, ἰπ {π6 θοοκ οὗ ᾿ϑδηϊοὶ, ἃ :δ 9 

βοΐου οὗ ΔΙ ΙΘρΌΣΥ, ἃ ρατί οὗ σοὶ πῶ) ργοίθπαθα ἴδοι ἔογ 118 θαβὶβ, δηὰ 
{1:6 ΟἶΟΓ μαγί 8 ὑῃάουϊδια ὉΥ βυρροδθᾶ ργορμοδίὶς γϑυαἰδίίομβ πὰ νυἱϑ-- 
ἰρῃ8. 

ὝγΏΘΩ (86 αυσδίίοη 18 ϑακρὰ: Ἦ Βα ὈοοΚ ἴῃ (86 Οἱὰ Τεβὶ οΥ ἴδ Νὸν 
δβίδπ 5 οη ϑυσῇ 8 Ὀα818} 1 ὈΘοοι68 ἀἰβῆίουϊ! ἰο χῖνο ἃ βϑ(: οἰ ΟΥΎ πδντοῦ. 
δίτβυδβ, ἱπάθοά, δηὰ (μο86 80 βυιιραίῖσθ τ ἱ Βῖμα, αν τὸ αἰ δ } Υ 

ἴῃ δηδινοσίησ [(ῃ6 αυσδβίέοη ; ἴῸΓ ἐμ86 Υ ἰδ (86 δϑῃχθ ροδι οι δ8 ἰμθ οὔ- 



ἢ 2, ΜΑΈΘΕΞ ΑΝῸ ΈΒΙΟΝ ΟΕ ἘΗΞ ΒΟΟΚ. 8388 

ἠοοείοτα ὈΘίΌΓΟ υϑ, νὴ τορασὰ ἴἰο [86 ὐοδβροὶβ ἐβθποδοῖγθα, υἱζ. (παὶ ἐμ Ὺ 
δἴο ὑαὶ ἃ [1680}6 οὗἁ 4]]οροῦτῖεβ δῃὰ σοϊηδῆσθ Β0υῖ τῆϑῃ οὗ ἴθοσΘ 8006 5 
τοϊπὰ8 οδὴ βηά ὃδὺὲ 11:16 βεεβίβοιοη, πὰ (δ 6 δδδαμδρώου οὗ ροβιοη9 
διιοὶι ὃ6 [1|686. 

ὙΥΏΘΩ 11 19 βαϊἃ (89 ἴδ δοιῃθσζηεθ κ88 Ὀ66Ώ}, [δὲ (δὸ ἀοοίση οἵ ἐδο 
δῖμοῦ οὗ {86 δοοῖ οὗἩ θη. 18 ΠΟ]  αγασησίτο, [86 ΔΒδΟΓ 0 Οἰδί ΒΥ 
ἄοεδ ἴρο ας. Τα ρνορλδίδο ραγὶβ οὗ πἷ8 θοοῖκ αῦθ ΒΌΓΕΙΥ Ὀυὶ α 5]108ὲ 
πο οἵ ἐδϑὲβ οΔδι. Βυὶΐ 81}}}, 161 πιὶρθὲ δα ρεγπιϊοὰ ἰο ἀεῆπο ἴθ ποσὰ 
»ατασποίδο, Ἐ ΒΒου ἃ ποὶ τῖβὰ ἰὸ ἀθηγ ἱμαὶ ἐμο Βοοὶκ δἱ δσρὸ 11ὼδ (δόο 
οἰατγβοιογίδιὶς, θύϑη ἰπ 8 ΒΊρὴ ἀερτοθ. 1 Βηαογβίδηὰ (8 νον ἰο ἀδδί σι 
δοιπϑιίηρ ἐμαὶ αν οαὐΐψέησ, δὰ {μ]8 ἕῃ (80 ΨΑΥ οἵ τιοαγηόης διὰ ἐχίον- 
ἑαίΐοπ οΥ Ἔχὸϊϑιηθηίς. Μοϑὶ βύγοὶ νυ ἴ80 οοσαττϑησοδ τοϊθοὰ Ὀγ ᾿Ὠπηϊοὶ 
816 ἀφορὶγ ᾿πίοσοϑίϊηα ἰῃ ἰπμοὶν πδίαγο, θὰ ὐρίγ δἀαρίοα ἰο τοακο 8 
ἄἀδορ ἱπηρταϑδίοῃ οἱ Αἱ] τηΐπαβ, οὗ 80 ρονροῦ δηὰ ρμοοάπει. δηὰ δοἰ 688 
οὗ ἰδ ϑδυρτοπιο Βοίηξ. Οουϊὰ θπηΐεῖ, οΥ δὴν οἵδος ρνγορμδί, ργοδεὶ 
ἸΏΘΓΟ ᾿πηργοϑδίνο ϑοσιθοῦβ (0 Νοθυσ δ άποζΖζαν διὰ δἷ8β δουγὶ, ἔβδὴ (86 
οχρίδηδιϊου οὗ [86 ΣβοθδΓΟ ΝΒ ἀγθδημβ, Δα [Β6 ἀοβδάν οὗ ᾿ἷβ τθυραθσουβ 
Ρύτροθεϑ οὐ [86 ρμἱαὶπδ οἵ θυταῦ ΑΒ ἔπ ΘΥΘΣ ἃ ὨΔΟΙΘ ἱππργθαδίνθ 
86θη6, ἱβῶὴ (μπαὶ ἰὼ ΒΘ βῃΆΖΖΑ ΒΒ ραίασθ, οὐ ἴ86 πἰρῶϊ οὐἨ εἶθ ἀδϑὶ ἢ 
Οὐουϊὰ ἃ ἰπουδαπηὰ Ὀοοϊ8. ΟΥ δάγβϑϑθβ ἤᾶνθ τηδὰθ δὴ ἱπιργθεδίοῃ 80 ἄθερ 
δνὰ αὐἕαὶ, οὐ ἴμ τἰοίουβ διηὰ ἰἀοϊδίσουβ οουγίίογα οὐ [ῃ6 κἰηρ, δ 186 
ταγδιετίοιβ μδηὰ τσὶ οὐ ἰμ6 ΜὙ8}}, ἀπά ἰμ6 ἰηϊεγργοίδοηυ οὗ [86 
δϑίηθῦ ΟΥ νᾶ ἰ8οΓ8 ΔΩΥ πι68η8 οὗ βοουτίηρ ἰο Πϑαμὶοὶ μἷδ ρίδοθ ἰπ [88 
οουγὶ οὗἩἨἁ [αγίαβ, δῃὰ δἤἴεοσγναγάβ ἴῃ ἰμδὶ οὗὁἨ ὔΟγγυβ, δοὸ βέγϊηρεηὶ δηὰ 

αθεοίαα!, 88 ἐμ6 ἀοἰίνογαποθ οὗ ἰμὸ Ηδθὺ. ρσορβδοὶ τοι 188 ἀθβ οἵ Ἰϊοῃδ ἢ 
ΑἹΙ εμὲθ ὑπαοιδίρα!Υ ἰ8 ραγαεηποίϊς, μα 18 80 ἰῃ ἃ ἐρᾷ ἄσατοθ. [1μπἀθοά 
186 πυϊηἀ οδηηοὶ Μ)ὲ}} οοῃοεῖνα οὗὨ οςοβδίοῃβ (δὲ γου]ὰ σοπηπμδηὰ ἃ ΙΩΟΓΘ 
αν" ηρ᾽ ἰδίογαβῖ, ἰμδη [8066 τοϊδιθα Ὀγ 1)8η16]. Νοιδπις (γἰβίηρ, ποιμίην 
᾿βα ἴδγοπί, βοιμίηρ πιφάοογθ, 16 οομηθοὶθα ἈΠ ἴα. ΒΟΥ ἴδε οχοθοὰ, 
5 μοίδι οὗ σϑδὶ ἰηὐοσϑϑί, [μ6 σθῆονῃθα (8168 οὗ οτγίϑηίαὶ βοιϊίοη 80 ἰοην 
σογγοηΐ δὴ ρΟρυΪὰΡ 18 ἴΠπ|6 Υ 6βδὺ 88 νγὰ8}} 88 [ῃ9 Εἰδδί. ἜΠθ σγϑβϑβοῇ ἰδ, 

[δαὶ (μ)6 ονθηΐβ 1 ΒΟ ἢ ἸΠΘΥῪ ΔΓΘ ΘΟΠΟΟΓΗΘα ἀρὰ οὗἩ ἰμς Ὠίρῃθοθὶ τηδρ- 
Ὠϊϊυάθ δηὰ ᾿πηρογίδηοθ; δηὰ Ὑ8|106 ἴβεσο 18 δῃουρὰ ἰὼ ἰμϑῶλ οὗ [86 
τϑαγνοἰουβ ἴὸ ΨτΒΙ ὟὙ ἰδΐ8 ογανίηρ οὗ {π6 Βυτηδη πη, ἰμογα ἰ8 8}}} 
ποίδίηρ οὗ {μ6 τηοῃϑίγουβ, ἰῃ6 δυβυγα, (88 ρῃθεῖϊθ, δηὰ (μ6 ᾿ἱσῃροβϑ! 016. 
1 δρεδκ οἵ οουζβε ἃ8 8 ὈδΙΘΥΟΣ ἰῃ (86 ροβϑι ΒΥ οὐἁὨ τηΐγαοὶθβ ; δυϊ ονβῆ 
1ο96 ὙΠῸ ἀθῆγ 118, ἀληηοὶ ἄδην (6 {8 γ}}]ΠἘπρ' ἰηίαγαβὶ οὗ 106 παυγδιίοῃϑ, 

ποῦ (μοῖγ δἀδρίθαῃοθϑθ (0 Θχοὶΐθ ἃ ἄἀθερ σϑῆριοιϑ ἔδβοϊϊηρ. Ὑ μδὲ οου]ὰ ὃθ 

ἀενιβθα Ὀδίίοσ ὑὸ δίιον; (868 θαι βθηΪΒἢ οουτί δηὰ εἰἰγ, (μαι [δοὶγ “ Ια αἱ 
Βοάξ νυ γο ἃ 116, δηὰ ἰμαὶ {Π056 0 πιδῖο ἴΠ6πὶ ἃσα {|Κ υπίο (δ 6 πὰ ἢ" 

Τμ6 ῥσορβοριϊο ρασίβ οὗ [26 Ὀοοὶκ ἃγὸ ἀδβίρῃθα τροσε ἴοῦ βεϊονίην 
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δόντα, ἔπη ἴου (86 δοδίδοη. Ὑοὲ ϑύϑθῃ ἤοῦὸ ἴπογο 8. σηδίίοῦ πο δ 

ταῖρνλ νγγ6}} ἱπβίσιιοὶ ὑπὸ μϑδίμθη, δηὰ βρϑοίδὶὶν ἰμοθο οἵ (μπαὶ μετοά. 
ΤΟ δβυςοκβϑίοα οἵ [86 ἴουῦ ἀγῃβδι 68 γ1χ88 8 ἰμίηρ ἐμαὶ οου]ὰ Ὅ6 ποιμίης 
ΤΟΥ ἰμδη ρυσεβοά αἱ, πίϊπουΐ (86 δἱὰ οὗἁὨ ἱπβρίγδοῃ. Τ0θ Ἵδδγαοίοσ 
δηὰ ἀδιρθδηοῦ οὗ {μ6 ϑυυσίδῃ ἀΥ̓ΏΘδΙΥ ὙΟΓῈ πηδίίοσβ ἰῃ (6 ἀατίς, δηὰ αἷϑο, 
88 γεῖ, ἰῃ (86 ἀϊδίδος ιΐυτθ. ϑυρροδβίηρ Π).δηΐδὶ ἰο βανα ψγιθῃ 41} [86 

Ῥγεαϊοιίοηβ ἴῃ ἷ8 ὈοΟΙκΚς τοϑρθοίίηρ (8 ΑΥ̓ΠΑΔΙΥ, ΠΟῪ 15 1: Ροββϑίθὶθ ἰο 
ἄθηγ ἰβαὶ ᾽6 ᾿δὰ 6 ἐογθδίβῃι δ᾽ιορθίθον βυρογηδίυγαὶ ἢ Φοβορῆυβ (Απ- 
ἰἰᾳᾳ. χ. 84, 8.) γζιιθβ, ἔγοι (μϊ8 Ῥοοκ οὗ ϑδηΐοὶ, (8 οαγίδίυ οὗ δῇ 
οτρηϊβοϊθης δηα οπιηἱροίθηϊς ον] Ῥτουϊάθηοθ. ὙΠ βυρυταδηὶ 15 

βουπὰ δηὰ οοποίυδὶνθ; ὕ}]688 ἱπάθεὰ "ὁ δβϑβδυτηθ, ἩΠῺ ἸΏΔΩΥ τοσθηΐ 
οσ εἰςβ, ὑπαὶ ἃ Πιΐγαο]6 18 δὴ αὐ 6Γ τ ροδϑ: Ὁ} 1γ. 

Βυὶ οἱ υ ΥἹοῪ (Π6 ὈοοΚ Ὀοΐογο υ8 ἰῃ δποίδογ σης. ὍΘ 96 }:8 ΤΟΣΘ 
ἴῃ Ἔχ ]ο, ἰὼ ἀἰβογθης ρϑγίϑ οὗ ΒδΟΥ]οηΪΑ ; ΤΏΒΗΥ οὗὨ ἰμϑῖι ΠΟΑΓ [Π6 πηοίσο- 
ΡοΪΪ8δ. ΑΙ] οδρίδνοϑ ἱπ ὙγὙᾺ  ὙΘΓΘ ὈΠΙΨΘΓΒΔΙΪΥ οοηϑιἀογοά, αὖ {μδὲ {ἴπ|6, 88 
[86 εἰαυοε οὗ ἴΠ6 οΟπαυθγοσθ. [1Ὼἢ {μπ18 δβίδίθ, [ΠΟῪ τουδὶ παιυσα γ μδνθ 
ὈθΘΠ Θχροβθα ἰο ΠΙΆΠΥ ἱπ)υγὶο8, 18 0]}18, δ βανουῖ 8, ΘΙΑΥΟΓΥ 18 δαὶ 
8 Ὀϊίίον ἀγαυρῃῖ, αν ἤθη ἰΠ6 ῬΡοίΐοῃ ἰβ βϑινθοίθοηθά, Βυΐ ἃ β]ανὶδῃ 

Β Ὀ]οοἰίου οὗὨ 186 ρεορίβ οἵ αοὰ ἰο ἃ ΒἰσὮΥ βυρογδι ουβ δηὰ ἸΔοϊδίγουβ 
πδίίοη, παυβέ, ἰὴ [86 υϑυ8] φουτβα οὗὨ (Βίηρθ, βανβ δσροβθὰ {βδῖ ἴο συ ΔΗΥ͂ 
ἱπαϊσηϊιῖοβ δηα οι 68. 88 ἐξ ποίβίηρ, (ἰδ, ἰο (μἰ8 ἀερτδάθα δηά 
βυϊετίηρ ΡῬϑορίο, μὲ οὔθ οὗ {μ6ῖγ οὔτ πϑίίοῃ 88 (86 πἰρῃθϑὶ οἰἕοον δἱ 
οουσγῖ, τ[Ώ6 Κίηρ ἀχοορίοα ἡ γ͵αβ 10 ποιδίηρ, [π4ὲ Τδηΐ6] δηὰ 18. (Ὦγδθθ 
ἔτι θη 8 τηδηαβθα 41 (86 Θοποθσηβ οὗ Βϑυγ])οπία ἢ Οὐουϊὰ (Β6Υ ποῖ, ἴῃ 
ΤΏΔΩΥ ΜΆΥΒ, 8ηἃ ]Π μου Θχοϊίηρ [Π6 ϑυθρίοίοη ΟΥ ἀϊδβρίθαβυγα οὗ 186 
Κιηρ, ΤΩ ΟὟ ἀπά ΘΙΔΥ [86 δανουῖθϑ ἴο ΒΙΟὮ 1Π6 Οχὶϊθβ οτα δὌχροβϑά, 
δηὰ ᾿ἰσῃίθη [86 γοκθ ἰβαὶ ψὰ8 οὐ ἰμποὶγ ποοκῦ Απὰ ἰἢ (86 Οοὰ οἵ 
δοδνθηῃ πλϑϑηΐ ἴο ῬΡΈΒΟΡΥ͂Θ ᾿ἷβ ρθορίθ, ἰῃ {86 πηϊάδέ οὔ ἐἰμοὶν σμαβιϊβοιηθηὶ 

δηὰ δυτ δἰίοη, δηα ΒΏΔΙΪΥ ἰο ταβίοσα ἰβθῖὰ ἰὸ {πεῖν δουπίσυ, ψ88 ἱΐ 
ῃοὶ ΜΟΥ οὗὨ ΐπι ἴο ἱὨΙΘΓΡΟΘ6 88 Βα ἀϊά, απὰ ογάδσ τηδίίοσβ ἰῃ δυοῖ 8 
ὝΔΥ ἴμαὶ [Π6 56 }078 ψγου Ἱὰ Ὁ6 Καρὶ αυϊδὺ ἅπ|}} {}|6 ἀρροϊπίοα (ἴπ|6, ἀπά 

σου ὰ Ὀ6 ῥτοϊθοίεα ἔγοπι βρβθοίαὶ ἰηβι}ῖ δῃὰ ἱπηαγγ ἢ Οπθ οδπ ΒΟΆΓΟΕΙΥ͂ 
Ὀ6 ον {μαὺ 1Π6 ταΐγδοὶθβ σουρσλῦ ὉΠΔΟΡ ΜοβαΒ ἴῃ {6 ὙΠ ΘτΏ685, ΘΙΘ 

Ἰοτο ἱππρογίδης ἰο ἴΠ6 Θχἰβίθηοθ δῃὰ νοϊΐαγο οὗ ἔδ6 ὅοῦνβ, (δὴ (ῃ 86 
σ ΒΟ ΘΓ Ὑγουραῦ ἴῃ ΒΑΌΥ]οΩ. 

ΝΟὸοΣ ἰβ 1818. 41}, Βαθγυ οη νγ88 ἰο οδηρθ τιβϑίοσα, Ἐμαὶ ἰβθη πουϊά 

[Π6 ΠΟΥ ΒΟΥ ΓΟ ρη8 ὅ0, ἴῃ τοραγὰ (ο (Π6 968 Οουϊὰ (ΠΟΥ ΟΡρργϑβδ 
ἴ86πι, 88 ΟΣ βίανεβθ ΜΘΓΘ ὈΒΌΔΙΥ ορργαβϑοὰῦ ΟἵΥ᾽ που]ὰ (Π6Υ ἰγοδὲ 

(Ἀ6πὶ Κἰηάϊγ, δηὰ ρίνο ἴβθῖλ {Π6 1 Ιθοσγ ὙΒοη ᾿αγίυβ Ἴοδῖηθ ἴἰο 
(86 ἰμτοηθ οὗ Βδθυίοη, {18 νγὰ8 ἃ ἀθερὶυ ᾿ηϊογοδίϊηρ αυρϑίίοη. ΤῊΘ 

ἄπηθ οἵ ἀοιίνογαθσθ, 88 ργϑαϊοίθα Ὁ Φογοπαθι, τγἢ8 ΠΟᾺΓ δἱ ᾿ιϑηά, 
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Μυοῖι νᾶ8 ἰο Ὀ6 ἄοηθ. ατγίυβ, ἱμοσοΐοσο, δὰ δου ᾿ἷπὶ ΟΥὙΤΌδ, τογο ἴο 

ὍΘ ΜΟΏ ΟΥΟΣ ἴο {86 ὁ8086 οὗἉ ἴῃ6 6ΧῚ]68. δπἰθ ἢ Β δἰδηάίηρ' ἀηὰ το]δίϊοη 
ἴο {8686 Κίπρε ἀου11688 δοοοιι  } 15Π|64 {Π]8 Ἰωροτγίδης ποσκΚ. Νο ΒΟΟΠΟΓ 
μαὰ Ογτυβ Ὀδοοπ)θ 86δἰθα ου ἷ8 ὩΘῊ ἰῃτοηΘ, (πὶ δ6 δβοὲ [86 τ80Ϊ6 
δον δ παιΐοη ἦθο. ΑἹ] (86 δδογεᾶ γ6886}8 οὔ (ἢ ἰθηρὶθ τοῦ αίσθη ὕὉ 
ἴο ἴδ6 τοϊαγηϊης 6Χὶ 65, δηὰ α]ϊ Ῥθύβοηβ ΟΙῈ (8]]16 ἃ Ὡροὴ ἴο ΘῃοΟυΓΑβΘ 
ἔμιοπι, δηὰ οοηίγὶ θα το (οἷν ΒΟΙῪ δηὰᾶ ραίσίοιία υπάδοσίακίηρ. 

ΠῚ ποὺ [6 ουθηίδ σοϊαιθά ἴῃ [6 ὈΟΟΚ οὗὨἨ Ὠ.δηΐ6] αν ον θη δυο ἢ 
ἱτηροτίδηϊ 68 ἴῃ Υἱοῦ, δῃὰ τὸ Μ6}} δάἀδρίϑα ἴο δοοοιῃρ] βῆ ἰἤθῖη, ΜΒῸ 
Ὑ{}} ἀθηγ (Π6 ἱπηροτίδηςσο οὗ Ττϑοογάϊηρς ἰδθπὶ ΤῸ 6 ἱπϑϊγαοιίοη οὗ 8]]} 
ζαϊατο αἀρο8 ἢ Εδοίϑ {ἴκ ({πό86, τι μἱοῖ Ἔχ ἰδ (86 ρονοῦ δηὰᾶ φίογγ οὗἉ 
Θοά, δηὰ βῆονν ἷ8 ἰθῆδοσ σαγα [ὉΓ Ηἷβ ρϑορὶθ οὐυθὸὴ ψῆθ οσγίηρ ΠῸΠΙ 
8. 8 γ8, ΓΘ, 1 ΓΟΔΟῚΥ οοηορᾶδ, ραγασποίΐο ον ὴ ἴῃ (86 ἰσμοδὶ ἄδτοα. 
Βυΐ (Π6Υ ὉΓῸ ἴδ ἱπάθϑά ἴγοπι ἀεϊσβοιϊϊπρ ἔγοπι [86 υϑ]ὰθ οὗἉ [86 ὈΟΟΚ, 
ΟΣ ἴγοια Ὀοΐπρ ὈΠΝΟΣΙὮΥ οὗἨ [ἢ δδογϑᾶ γϑοοσάβ. 

7ι α8 θδϑ πιϑὰθ δὴ οὐ)᾽θοϊξοῃ αραϊηβὶ [π6 Ὀοοΐς ὈΘίΌΣα 08, [παὶ ἴὰ 18. ἃ 
τοϊχίατο οὗ ἰἰβίογυ δηᾶ ργεάϊοϊϊοη, δηᾶ ἴπυ8 Ἔχ 15 1561 88. δ] θἢ ἴΤΌΤΩ 
1π6 Ηδῦτον ῥτορΒοίίο τσὶ ηρ ἴῃ σοποσγαὶ. Βυΐϊ {{||8 ΟὈ] οοι μδ5 1116 
στουπά ἰο ϑαρροτὶ ᾿, [6 ποί 86:8 ἰπ ρϑγὶ ᾿ἰδίοσγίοαὶ ἢ 8.66 οὔδρ. χχχυὶ 
--χχχίχ. [8 ποὶ δἰπιοβί οπὸ δα] οὗ δϑγδι δὴ Ὠἰ βίοτος] ἢ ΑΥ̓ΤΟ ποῖ ραγίδ 
οἵ Ηαρραὶ δῃὰ Ζϑοβαγίδῃ Ὠἰδίογὶ δ] ἢ ΗΟ ἰβ ἴξ ΔηΥ οδ]θοιίοη ἴο Τ)αη]οὶ, 
ἔθη, δαὶ ἰξ οοπίδἰηϑ ἰβίοσί οσ8] δυσί οπβ, ἤθη 4]} [Παὶ 18 γο δία Βδα9 ἃ 

τηοϑὲ ονἰδοηὶ δηᾶ ἱπεϊπηαΐθ οοπηδοίΐοη υνἱῖἢ ἴπ6 πο αγο οὗ π6 Ῥεορΐο, 
δηὰ ἰ8 δἀαρίοα ἰο ἱπηργοθθ ἀΘΟΡΙΥ οὐ [Ποῖὶσ σαϊπάβ, τ μδὶ αοὰ μα ἀοπθ 
ἴῃ (μοἷγ ὈΘ 41} 

Τη σοβρϑοὶ ἰὸ ἔπ ργορλείίο ρατίϑ οὔ [π 6 Ὀοοῖκ, [ΘΓ 18 Ὡο ρογίϊοη οὗ [Π6Π| 
πὶ ἢ ἀοο8 ποῖ ροϊηΐ (86 968 ἴο (ΠπῸ στεδί Τ᾽ σογοῦ, 0 τγ88 γοῖ ἰ0 8Ρ- 
Ῥθδγ διποηρ ἴμοθιη. [Ιη τοραγὰ ἰοὸ Μεδείαπὶς νἹ6 018, ὩῸ ῥσορδεέ ἰῃίγοάυοαβ 
(δὶ 80 οἴδη ; δἰ ἱβουρὶ δβοηια, 6. ᾧ. 1βαῖδιι, βανθ ἀνε ]ῖ Ιοηζονῦ οὐ {86 ἀ6- 

[41]. Ιῃ σοραγὰ ἰο ἴδ Εἰ π168 οὗἉ ἀϊδίγεβϑ απ ἀβδῆρον {πᾶὶ ΟΓῈ γοί [0 ΘΟΠΊ6, 
ΓΘ ΤΏΔΥ ΔΡΡΙΥ {86 οΘοπηθοη ἀροίμορτῃ : ὁ Εὐγοναγηθά, ἰογθαγηθᾶ Ὁ Δηϊοὶ 
δηὰ οἴδο ΓΒ ταὶρἢϊ, οὗ ἐμοιηβαῖναβ, πανο ποροὰ ἴμπδὲ ΠΡογδίοη ἔγοπι [μ6 Βαῦγ- 

Ἰοη ἰδ οχίϊθ σου ]ὰ βθοῦγο {π6 Ἰαϑιϊπρ Δη ἃ ὈΠΙ ΌΤΙ ῬΓΟΒΡΟΣΙΥ οὗ (86 Φον8. 
Βα εἰβ νἱβίοηϑ νϑτ πἷπιὶ δηα {ἢ 6 πὶ ηοὶ ἴο0 ΓΕΙΥ οἢ 8156 Βορεβ. 5111] ἔατ- 
1Πδὺ οἰαϑιϊβοιλθης νουϊὰ 6 ποοᾶθα, δηὰ 8ι}}} τόσ πσουἹὰ ὃδθ ἰηῆιοίοα. 
Ἐοὐοΐοα ἱπάθοα [86 Υ ταϊρμῖ; δα ἸΠΘῪ τ τα Ὑαυηθα ἴο τολοῖοθ Ἡ 1} ἰγθι- 
Ὀ]ης. 

Οπὸ οἴμοῦ οδαγδοίογίβιϊο οἵ ἴ86 Ὀοοῖκ ἄθβοσνυθθ βρϑοΐδὶ ῃοῖΐθθι Α ροσ- 

ἰἴοη ---- ἃ ἸΑγρα ΟὨ6 --- οὗἁ 115 ργορμοῖὶς ραγίβ γϊδίβδ ἰο ἃ ρεσίοὰ θοίνγθοη ([Π6 

Τοίυσγη ἔγοηι οχὶϊθ δηᾶ [Π6 οοπιίηρ οὗὨ 6 Μοβδίδῃ. Νο οἴδοσ ῬγορἘ θοῦ 

Β68 οοουρίοα [μ͵8 στοαπὰ. ὙΠ [μ6 Θχοθρίίου οὗ (π6 Μεϑβδίδηϊς ροτὶοᾶ 
88 



886 8 2, ΝΑΤΌΕΕ ΑΝῸ ὉΈΕΒΙΟΝ ΟΡ ΤΗΣ ΒΟΟΚ. 

ἐιβ6 1 ἢ, 411 οὐδοῦ ρτορδιοῖῖς Ὀσο ΚΒ οἶοβθ, 88 ἴο ΒῺΥ διϊυσο, εἰμεν τι ἢ (Π6 οΧ- 
116 196}, οσ ὙΠ γαίυγῃ ἔσοιῃ ᾿ξ. ΗΔ9 ἰβδίδῃ, ϑγοιλίδῃ, οσ ΕΖο Κὶ οὶ ροηο Ὀ6- 

γοπάὰ τδϊ8, ἀσοθρίίηρ ἰῇ ψιμδὺ 18 Μϑββίδηϊς, τα οἷ 88 (ΠΟῪ Βανα βαϊὰ δροῦι 1ΒῈ 
Ἔχ ϊα δπὰ μὲ γοίαγῃ ἔγουι ἰΐ ἢ Απά ἰβ {Π6 6 ΠΟ Βρθοΐδὶ ργορσίθίυ ἴῃ δ η16} 8 

ΟΟΟυΡΥίης 186 ΒΙΘὮΪΥ ἱπιροτίδηι στουηά ἴῃ αποδίίοη ἢ Εἶτα δῃὰ Νϑβοιιδἢ 
δηά {16 θοοῖ οὗ Είβον βανὸ ἱπάθοα γοἰδιθὰ βοῦλα ἱπιροσγίδηϊ οοσυστθηςαβ, 
ΜΠ 16 δγδὶ σθη ΣῪ δῇοσ {Π6 τγοίυγη ἔοπὶ Βαῦγίου. Βυΐ ὄουθῃ (6 

ἰαιοϑί οὗ {6 Ηοῦγονν ρῥσορδοίδ, Ηδρραὶ, Ζϑομασίδιι, αηὰ ΝΜ] δοὶ, ἰοανο 
τοογα ἴμδῃ [ουν οαηίυΓ68 ὑποορουρίοα ὮΥ Ρῥτϑαϊοίΐοη, ἀπ δαυδῆν δὸ ὮὉΥ 

Βἰβίοσγ. 186 γστοδὶ τιϊβίοτί Π685 δηα βυ σ Πρ οὗ (86 96 νγα, Θυθ δας 88 
ἐμ ΒΟ2Θ τοϑρθοίβ βυγρβδϑθᾶ (ῃοβϑ οὗ (86 Βωδυ]οη βῃ οδρΟΤ , ΤΟΣΟ γαὶ ἴο 
οοπι6, δηἀ 86 96 78, 88 8 πϑίΐοῃ, δὰ 88 γϑὶ Ὡ0 ψγηΐηρ οἵ (πο ηι. 18 πὸ 
ἱτωροτίδηϊ οὈ͵θοί δοοοπιρ δ6α, (πο η, «86 Πδηῖοὶ 4118 ὑρ 18 γὰρ ἢ Αἱ 
Ιοδϑὲ ᾿ξ ν1}} 6 δοκπονϊθαχοά, ἐμαὶ [π6 6 ν)18 δά, δῃηὰ τηυδὶ ἴᾶνο, ἃ ἄδαρ ἰη- 
ἰογοϑὲ ἰὴ βυοἢ ῥγοάϊοιοηβ 88 ἀϊβοϊοδθὰ ἰο ἔβδίη οἱβοσ {ἰτ68 οὗ ἰσὶδὶ δῃὰ οὗ 
ἀδηροσ. [11 οδπηοὶ Ὀ6 οδαγροά ὑγροῦ [6 ῥσορμβοῖθβ οὗ Ὠδηίεὶ, ἱμογοίοτγο, 
(μιδὲ [ΠΘΥ δτῸ ἱπεϊσηϊβοβηΐ οΥ πὶ πιροσίδηϊ. 

“Βυὶ ψὩγ ((86ὲ Μεββίδηϊο ροσοα δχοθρίθα) ἀο 88 ῃγοάϊοϊο:β βίορ 
Βββοσί νὰ τ[μ6 ἄἀθϑῖ οἵ Αποοδυθ ΕρΙρΡβδποβ ἢ Τὸ ον ἰδ τηδν 
ὈΟΌ 168 αὐογ' Ὠἷδ (1π|6 ; ΠΥ ποί ργϑαϊοὶ δηα ΒΡΟΟΙΗ͂Υ ἴποσ ἰῃ Εἰ 6 ΣρΆπμοσ δ΄ 

Το τδοδ6 αι 6 5Έ10}}8 ΟΩ6 τσ ΐ ΓΟΡΙΥ, ὈΥ Δβκίηρ ΨΥ 41} [Ὡ Οἰδοῦ ργορδμοῖβ 
Βανθ, ΜΓ} (Π6 ἐχοερίίοη οὗ ἴπ6 δ οββίδηϊς ργορβιθοῖθβ, ἃ ἑεγπείρ αὐ συεε 

βιιοτί οὗ [δ πὶ 6} 87} ὙΥῈΥ ἀϊὰ μ6γ ποὶ ρὸ Ρεγομὰ [δ6 Ἔχῖϊθ, δῃὰ (Ππ σοίυσῃ 
ἤτοια 7 Βυΐῖ, ραβδίηρ (δι18, 1 νου]ά σϑσρδσκ, {πᾶΐ, 88 [89 δἰγεδγ θθθη 

βίδι δὰ, ποῖῖμον θδηΐθὶ, ΠΟΥ ΔΠΥ͂ ΟΣ ῥτορἢθῖ, υῃἀογίδοβ ἰο τσὶϊα ἀππαΐς 

οὗ [86 δον θὰ παϊΐοη. ΟΥ̓ ΠΑΓῪ ονθηΐϑ Δ ΟΟΟΌΓΓΘΠΘΘΒ ΓΘ οἱ ἰοὰ ἴῃ 
ῬΓΟΡΉΘΟΥ. δηϊοὶ βίορβ τ] [Π086 ΟΟΟΌΣΓΘΏΘΘΒ ὙΒ1ΟΝ ΘΓ Ὠοΐ ἱΠΙΈΤΊΟΣ, 
ἴῃ ροϊῃὶ οὗἁὨ ἰηϊθγοβί, ἰο 86 ΒΥ ]ο θὰ οδρ ν ν 86]: ὙΠ ττὰ8 ονθῃ 
ΤηοΓ6 ἀδηρογ ἴο (Π6 το] σίοη οὗ (86 56 8 ὕυπάθσ ΑὨΠοσδυ δ᾽ τοΐρη (μδσὶ υη- 
ἄον Νοθυομδάποζζαυ Β.Ό [,6ἱ υ8 8566 ΙΩΟΓΘΟΥΟΙ, ῸΣ 8 τηοτηθηὶ, τ ΒοῖδοΣ 

ἴμογὸ 18 οὶ ἃ πδίυγαὶ ἰυγ (80 [ὁ ΒΡ6ΔΙ) ρίνθη ἰο [86 τηϊηὰ οὗ [86 

Ργοροι. ὙΒΘΩ [Π6 δΘΥΘΠΪΥ ὙΘΒΓ8 ΘΓῸ ΠΟΘῚ ἴ0 ἃ οἶοβθ, ϑζδῃΐθὶ ὈΓΑΥΒ 
τηοβί ΘΑΥΏΘΒΙΥ ἴον (π6 ῥσοχηϊβοα ἀθ νεγβηςθ. ΟδΌσΊ6] {π6 ἢ ΔΡΡΘΒΓΒ ἴο 16} 
δίτ, (μοὶ ΔΙ Βουρἢ οη6 ροσϊοὰ οὗ βευθηΐυ δὰ ΠΟῪ οοΐθ ΠΟΔῸΣ 18 οἷοθθ, 

γοὶ δῃοίδβον ροτγίοα οἵ βαυθῆ {ἰπ)68 Βαυ θη δυναἰ θα δ8 Ῥθορὶς, ομβ οὗ 
ἄδορ δηὰ (ΒΥ Π]]ὴρ Ἰηίοσοδί. ὙΠῸ ΟἿ δηά ἰδῖαρ]ο ψου]Ἱὰ ἱπάθοθα ὃ6 σε- 

Ῥΐο; Ὀὰϊ (818 νου]ὰ Ὀ6 δοοοιηρ) ϑμθα ἴῃ ἱγουθ]ουδ {ἰπη68:; δηὰ δἱ ἰδδί 

ΔΠΟΙΒΟΣ οΥἶβὶβ ἰῃ ἐμοὶ αϑδὶσε νου] οοϊηθ, μοὶ Ἀ}}1κὸ {πδὺ (Ὠτουρἢ οὶ 
[867 δὰ 7υδὲ ραξδβθά. Φϑχγειιίδ μδα οσουρίεἀ 18 ὈοοΚ ΜΠῈῊ (Β6 ογίδὶδ 
ψ ἰοἢ Βδὰ )υδὺ ραδ86α ; ᾿ζδῃϊθὶ σαϊρσμῦ ὙΘΣΎ πδίΌΓΑΙΙΥ ΟΟΟΌΡΥ [8 πῖ τ6 

ὉΏ6 ἰδὲ 88 γοὺ [0 ΘΟΙΏΘ. 
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“Βυὲ ΜἘΥ ποί ροὸ θαγοπὰ {18 1 ΔΗΒΟΥ ασαὶῃ ΟΥ̓ δδκίηρ : ὙἊΥ ἀϊὰ 
οί Φογοἶδιι ρὸ Ὀδγοηά [δ6 6πὰ οὗ ἰΠ6 δχῖϊο  ὙΠΟΓΟ τησδί δ ΒΟΙῚΘ 
βίορρί πς ῥἴδοθ, 1688 ῬΓΟΡΠΘΟΥ͂ ΠΟΟΘΟΒΑΓΙΪΥ Ὀοσοῦλθ5 8 ὈΟΟΚ οὗὁὨ οοη- 

πυοι8 Δηη8418. Εππουρῇ ἴον Π)δηΐοὶ, [μα΄ 6 Ἰοοκοά ἰογν τὰ ἴο [86 βεοοπᾶ 
Ἔχ Ϊθ 45 ᾿ὺ γθγ, δηὰ ργεάϊοίοα ἰ. ὙΠ 16 νγ8 Βδὰ ἰηἀοορὰ τϑηΥ ἰγου Ὁ] 68 
ΔΙ͂ΟΣ ἴπᾶὶ ρογοα ; Ὀυΐ (ΠΟΥ ὈΟΓΘ ΠΟ σοιμραγίβοη τ [Πο86 οὗ (π6 ταίρῃ οὗ 

Απἤοομυβ. ΤΟΥ πγογὸ ἰθρογασυ. ΤΉΘΥ δἰναΥΒ Παά (μοῖγ οὐσῃ Κίησϑ 
84 ᾿γοβίβ.Ό. ὔνϑῃ [86 σοησιαβί οὗ Ῥοιηρευ (Β. Ο. 68) ἀϊά ποί Βουϊουϑὶῦ 
ἱηίογτυρί {π6 Ἰπάορθπᾶάθησθ δη Ῥγοβρ ΥΥ οὗὨ {ΠπῸ 968. Ηδ Ἰο τη το1- 
ὈΪδ υπίουομαοα, Μ᾿] 411} 118 βδδογαὰ ὑηίθ 8118. 1| 18 πο οὐ͵δοϊίζοη μη ἴο (Π6 
ὈσοΟΚ Ὀσίογο ὑ8, {παι 118 ργθαϊοιοη8 οἷοβο ἢ 8 βοοοηά Πογτὶ]6 σδίδβίσο- 
Ῥ[6. πα βυγεὶῦ [Ὁ 18 ἢ0 πη ροτγίδηϊ οὈ]δοί ἴο Ὀ6 ΘοροΙ ΡΒ θα ὈΥ 1, ἴο 
ἀϊβοϊοβα ἃ 88 σβδί ΟΡ ἢ 6 τ ΙΟἢ πο Ομ ΕΓ ρσορμοῖ Πβά [ογοίο]ά. 

Ενϑη {Π0586 ᾿Π ΟΥΡγοίογϑ (0 8.6 αυ]6 ΠυΤΠΘΙΟΏ5), (δι ΙΟΟΚ ὕροη [Π6 
θοοῖϊκς οὗἨ δῃΐ91] 88 ἢβινὶπρ' παπιθαὰ ἃ βρεςϊῆς ρογϊοα οὗὨἨ βανϑηΐν θ 6 8 οὗ 
γεδῦβ Μ ΏΟὮ τ δ 68 ἀονῃ ἴο ἴΠ6 Μοββί δῇ, ἃγὰ οὐ] σά ἰο οοπίδθββ [18 βἷ- 
ἰθῆοα γοϑρθοίΐηρ δυοηΐδ δου (Π6 Γαϊρῃ οὐὗἁἩἨ Απιοοα8, δηὰ ἀνθ υπ|}} (Π6 
ἩΜοβϑίδηὶς ρεγοά. Βαὶ ον ἴ6 490 γοδῦβ ψδῖοἢ [ἢ 686 66 Κ8 οοηίδίῃ, 
ἴπ6γὸ 8848 Ὀδδη ἑουηᾶ Υ ἴἴο86 ἱπίου γί 6 ̓ Β Ὧ0 Δρροβίίθ ἐογηεπιβ α φμο ; 

83 Ὑ6 ὮΔΥ͂Θ ΔΙΣΟΔΑΥ Β6ΘΏ ἴῃ (ἢ 6 Οὐττ. οὐ 9: 24---27. ΤΠαὶ ΠΟΥ εηα 
πιὰ (Π6 τοῖρη δηᾶ ἀθαιἢ οἵ Απιϊοοῆυβ, 1 σαπηοὶ ἀουδὲ ; δ πουρ 1 8ηὶ 
ὉΠ4Ό]6 ἴο τηϑῖτο [6 οοῃηπιθησθπγθηὶ οὗἉ [μ6ῖ οἰθασ. Βυΐ 88 1 88}8]}} ποῖ 
Π6ΓῈ γϑηϑῦν [ἢ6 αἸϑουβϑίοη οὗ [818 ἰΟρΊο, 1 ΤΊΘΤΟΙΥ ΤΟΊ ΔΓΕ, [ἢδ΄ ΔΏΥ α ργίοτνὲ 

Ῥτγοβογίρίοη οὗὨ [ἢ πηϑίθϑ δηὰ Ὀουπάβ οὐ ῬγΟρἤΘΟΥ πιυϑὲ δ6 ᾿παρροβὶίθ 
δηα ἰγγοϊενδηί. ρον γίλύησ ἰβ ποΐ ρῥγεἀϊοἰοα, Ποῦ ἀοείρηοὰ ἴο θ6 ργοαϊοϊοὰ. 
ἯΥ ὁ τηυϑὶ ἰοᾶγο ἴ[Π6 τηλίίον οὗ Ἰυδρίπρ'  ΒΟΓΟ ἴἰο βίορ, ἀπᾶ ᾿Πδὶ ἴο ἱποϊαάᾶα, 

ἰο ἴπ6 ῥγορδοὶ ᾿ἱ πιο ἙΕἸΠουΡὮ ἴῃ ἴΠ6 ργοβϑηΐ σββο, ἐπαὶ ΘΙ ΟΡΎ ἄγανσῃ 
ἔτοτα οἴβδὺ Ῥγορῇοῖβ }081Ώ.68 ])Απὶ6] ἴῃ βἰορρίῃπρ' Ὑ ἢ ἃ βίρπαὶ οί βίο ρ ἢ 6. 

Α οἶαβ8 οὗὨ οὐδ͵]οεοίογβ ἰο (86 οοηΐθηίβ οὐἁ 6 Ὀοοῖ οὗ Ὠδηὶοὶ, αἰ δγοης 

ἔτοπι ἴῃο86 ὙΠ οηὶ 1 πανὸ ποι οοα, Δ Κα (μ6 4] ρδίίοη, ἰμδΐ “τ 6 ὈΟΟΚ ἢ88 

20 ἱπηροτγίδηϊ πιογαΐ οὈ]δοί ἰῃ νίαν. 0 ὭΘΥ͂ΘΙ ῬΓΘΒΟΝ ΕΒ, ΠΘΥ͂ΘΡ ἀθηουποδβ, 
Π6ΥΟΡ Τγοδίθηδ, 8Π4 ΠΘ ΡΟΣ ΡΓΟΙἾ868. 10 18 [ΒΟΓΘΌΓΘ ὉΠ]}}Κ6 ΔῊΥ οἵμοῦ οὗ 
[86 Ῥτορμθοΐθβ. 

Βαϊ ἰδ νὸ βου] βῦρροβα ἰδ δ] ορϑα Ἠϊβίοτίθβ ἴῃ (π6 Ὀοοΐϊς ἴο Ὀ6 ΓῸ- 

ΔΒ Π66, ΟΥ̓ ΔΙΙΘΡΌΓΥ, οὕϑὴ (θη ἔπογα σψου]ὰ ὃδ6 11{{|6 ἴΌΓοΘ πῃ (Πΐ8 οὐ) οἰοΩ. 
Π.οα8. ποῖ ουν ϑϑδνίουῦ ἰθβοῖ, γ868 ὈΓΘδοῖ, Ἀπὰ ἐμγεδίθῃ, αηᾶ ὑγοϊηΐβο, απᾶ 
Θχβοσῖ, ἰῃ ἷ8 ραγ Ὁ 168 ἢ .Δη16 1] Ῥγἃ8 ποί ὈΥ ΤορΌΪΑΓ οἶσθ ἃ. ὑσορβδοῖ; 
Ἶ. 6. 86 νὰ8 ποὶ βοηΐ ὁ πὸ “6 18} ῬΘΟΡ]6 ἴῃ {Π6 ΠΆΡΘΟΙ οὗἩ 8 ρυδ]ῖς 

(ΒΟ οσ. Ηδ ἀοοβ ποὶ δα άγθϑ [ἤθη βἱ 41}, ἱπ ἃ ἀϊγθοὶ τβηποῦ, 1 188- 

δ, Φογοηι δ, δηὰ οἴμοσβ Βιιὶ τὸ ποὶ ἢβ Ὡδγγδίίοηβ ἢ1}} οὐ πιοβί 

ἱπιροτίδηί ἰηϑισυοίίοη ὃ ΑΥΘ [ΠΟΥ ποῖ ΟΠ ΠΔΙΟΤΥ ἰο ᾿Δο]ἰο ΓΒ, δπὰ θῃ- 
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ἐουταρίηρ δηὰ 500]-Θὐγτίηρ ἰο [6 μίουθῦ ΑΥΘ ΔΩῪ ΠΟΤῈ ἸΟῪ 1685 οὗ 
αοά, «πὰ ἷβ βυροτϊἰοπάϊηρ, δορὰ γΓουπογαί ηᾷ ΡΓΟΥ  ἄθηοθ, ΒΥ ΒΟΓα ἀϊ5- 
οἰοβοὰ ῷ ΑΥϑ μοὶ ἴδ δυνϑηίβ (θη [αίαγα, γι οι ἀγα ἀϊβοϊοδθὰ ἴῃ [Π 6 ργθ- 
ἀἰϊοιίοηβ οὗ Π)δηϊοὶ, οὗ [Ἀγ ΠΠἰηρ ἱπίογϑϑὲ δηὰ τωροσίδῃοθ ἢ Απὰ 1 411 (818 
Ὀοίογα 8, ἃΓ6 νγθ δηξ θα ἰο πιδῖκθ βυσἣ δὴ οὐ]θαοίἑου 88 (δὶ 'ἴῃ αυεδίου ὃ 

Οὐ δποίμϑδν Ἴχίγθιιθ ἃΓῈ (ποϑ8 ὙΠΟ δββεσί {μδὶ “(86 οὈ]δθοὶ οὗ {π6 Ὀοοῖκ 
18 [ῃδἱ οὗὨ ἃ Παιγον-τοϊπἀ6 δηὰ βυρογει ουβ ἩΘῦτεν. Αοοογάϊηρ ἴο Ηἷπι, 
ἴβογα ἰ8Β πὸ αοἂ δυΐ Φοιονδι; δπὰ 0 ρϑορῖίθ δυΐ ἰπ6 ὅθνγβ. Ἐγοῖγ- 
(Βΐηρ ἰθ ΡυΓΕΪΥ ἡδιοηδ] δηὰ 86] 5} ; ΟΣ οἶδα ᾿ξ ΒΆΎΟΣΒ οἵ βυρογδι ἰου δηά 

οἸοβεὶν δάθπαγοβ ἰο ἰμ9 ον 8ῃ τἰϊυ 8]. 

Τὸ [16 δοουβαίίοῃ, ἰμδὶ ΤΠ. η 16] πιδίκοβ Φθβονδῖ βυργθπια δηά 41] ἰῃ 4]}, 
ΔΠ4 {Π6 “96 »ν18}} Ῥθορὶβ ἢἷ8 τη ΟὨΪΥ οἰοβθῃ ρΘορὶθ, 1 ρ]οδὰ φμείψ ἴῃ εῖ8 

θ6δα1. Βὺς 1 ΊΒοσα θ6 ουΐραῦὶθ συ οσ βαρογδι οι ἰπ (818, [μη 41} [86 
ΗΞὉ. ργορίνοίδβ 116 ὑπάον τμ6 βαπιθ σοπἀθηληδίϊοη ---- γαδ, 81} {π6 Ο. Τοδίδ- 
θηΐ. Βυΐ οὐ δμοῦ ροϊηίδ, δοσυδβαίίοη ἰ8 ΘΌ]ΟΘΥ. Οοάὐ ὃ6 ἰβδηκοα, (δαὶ 
1θ6 ΓΘ. δΓΘ ΓΏΔΠΥ ΤῊΣ] οη8 0 πανὸ ἰδουρῃϊ 1} Ὠδηΐοὶ, δὰ τδο δ{}}} 

18 1ηἰς δὰ Ὀσ6ΙΙονΘ τὰ} Πΐμλ, 88 ἰο Φομονδὴ δηὰ ἷἱβ ομβοϑθ ρθορὶΘ ' [ῃ 
Τορδγα ἰο δωρεγ φίλοι δα δοἰβεῖποδε, 1 ἀτὰ ὉΠ 80] (0 πὰ εἶπον οὗ ἐμεπὶ 
ἴῃ 186 ραβε8β οὗ ϑδηϊθὶ. Αἰ πποσα ρίουβ, ἀδνοίθα, ποῦ]α πιϊπάἀθα ταϑῃ ΠΟΥΟΣ 
᾿ἱνοεά. Ηον οουϊά ΒΘ δαγὸ Ὀθθῆ 80 ἰοῃᾳ ἴῃ (6 ΒΑΌΥ]οΙΪδἃ οουτί, πιὶιδους 

8 ΠΡΟΤΑΙΠΥ δηὰ οουτίοδουδης688 οὗ τηϊηὰ δηὰ τϑδηποῖβΒ οὗ ὙΔοΝ ἴθ 6 ΓΘ ἃΓῸ 
Ὀυΐ ἔδτυν ὌἽχϑιρ 68 ἢ 

1,βΏρογκα δηὰ οἰ μοσβ, ὙἢΟ διαβὶρῃ ἴθ6 ὈΟΟΚ ἰο (86 ρετγοά οὗ Απεοοβαθ᾽ 
ΡΘγβθου 0}8, Γεργοβοηὶ “6 τμδίη οὐ]εοί οὗ 11 ἴο 6, ἰο ΘηοΟΌΓΑΡΘΟ ἴῃ 6 - 

ἰδ Ῥθορὶθ 70  γὸ βυδουηρ, ὑπάοσ ἴθθσω, δηᾷ ἰο μοὶ α ὑρ ἰο ἔμδι, ἰῃ (80 
Θσχϑρὶθ οὗ ΝΟΡυσδαάμῃοζζαν, [86 ργοῦδῦ]α ἴδια οὗ ἐμοὶ ὑγταπηῖολὶ ὁρ- 

ῬΓΌΒθοσ, νογυιίηρ Γ[Ὠγουρμουΐ [26 ὈΟΟΚ, ἰΐ 16 Δ] ερεοά, 18 τυτ θη ἢ 
Βυς ἢ ἃ ΡύΓροβα ἴῃ τιϊπά, δηὰ ἰο (μΐ8 Ὀοιἢ (μ6 ἰδβίογί δ] ραγίὶ δῃὰ (86 Ὀσθ 

αἰοιίοη8 μᾶνθ ἃ οοῃβίδηϊ γοίδγθποθ 11 ττ88, ΣΔΌγΘΟν ΟΣ, [818 α φγοροῖ οἶδι- 
δαίον δῃά αυβ]γ οὗἉ [86 Ῥοοὶς ψΒῖοΩ Ργοσαγοα ἴον 11, αἱ δο ἰαΐθ ἃ ρογὶοά, 8 
οἶδα ἴῃ 6 ον 88} οδποη. 

1 ἀο ποὶ δε] ἀϊβροβδά ἴῃ ΔΩΥ͂ τηθαθυγθ ἰὸ οβ]] ἰπ ᾳυσϑίίΐοη {Π6 ἴδοεί, {πδὶ 
[86 Ὀοοὶς οὗὨἨὁ δηῖοὶ ττὰβ ΒΊΘΉΪΥ δἀαρίοα ἰο δἀτηοηίβῃ, ἴο οομηέοτί, δηὰ ἴἰο 
αυϊοεκοι [π6 τἰρμίεουβ βυ θΈγογβ, Ὁπᾶὰθσ ἴμ6 ογα6] ροσγβθουίίομβ οὗ ΕΡΊΡμδ- 

Ὧ6Β; ΠΟΥ ἰδδὶ ἰξ 8 αὶ Ὀοοῖς δἀδρίοα μοου δ] ἴο δοββοῦβ οὗ ἀϊβίσοδα δηὰ 
ἐγουῦο, δὲ 41} ὑἱ68 δηὰ ἰῇ 411 οοιιηίτίθβ. Βυΐὶ ἰμδὲ [6 ὈΟΟΚ ψ88 τε ἢ 

ἴον (6 ρυγροβα οὗ τρδακίησ ΝΟ ΒΘ μ ΖΖΑΣ δὴ ΔΙ]Θροσί 8] ΡΟΥΒΟΏΒΡΌ, 
ὝΠΟΒ6 ταδὶ δη Πγρ6 88 Δποοδυβ, 1 ταυδί 6 ροτγιηϊ θα ἰο 68]}} ἴῃ 4068- 
ἰἰοη. ὅϑοιηθ ἔδαίυγα οὗ τηυυδὶ γοβοιδηοο ἱπάθοὰ ἐθοσα δΓῸ, 88 ἔμ6ῖθ 

ΔΙΑΥΒ τυδί Ὀ6 οί ΘΙ τ ἢ ἈΠΟ 8Γ6 ἰὐγϑηίβ δη ἃ Ορργθββοσβ δῃὰ ρ]υη- 

ἄδγοσβ. Βαϊ Ὀογοπάᾶ (δ6 ἔδλοίδ, ἰμαὶ Ὀοΐἢ οἵὗἨ {μ6866 Κίῃρθ ονθσσδὴ δηὰ 
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βαρ άαοα Ῥαϊοδίϊηθ, πὰ ἰοοῖς ροβϑϑϑϑίοῃ οὗ 118 δδρὶ 8] οἱδγ ; ἴπ8ὶ' Ὀοιἢ οὗ 
ἴΠ6ὴ τα {1π6 ἰθγαρ]8 οὗὅὨ ἸΏΔΩΥ οὗὨ 118 ἰγθδϑυγοβ, δηἃ ἀδΒ ΓΟγθὰ ἸΏΔΗΥ͂ οὗ 
186 “6 ν)͵ ἴῃ ΔΓ --- ὈΘΥΟΠΑ͂ ἰδ 686 δοίδ, ἔπ ΓΟ 18 {16 ἱῃ δοτηπιοη Ὀοίννθθῃ 
Νοδυοσδδάποζζαν δὰ Απθοομαβ. ΝΝΘΟΌΟΠΔΑΠΘΖΖΑΡ 788 ΠΟ ΡΘΓΒΘΟΌΪΟΥ ἴῸΡ 
(ὴ6 86Κ6 οὗ τεϊρίοη. ὙΠ [6 Θχοθρίίου οὗ [86 ἴγϑο δον που ἢ 168 
ὙΠΟ ἼΟΙ͵Ο οδϑὶ ἰηο [Π6 ἄιγηδο6 οὗ ἤγα, (δῃὰ (μ18 Ὀδοδυδο [ΠΟῪ ΡΌΘΙΟΙΥ τὸ- 
ἴμβοά ἴο ΟΌΘΥ (6 Κὶπρβ ογάθσβ ἰο Ῥγοβίγαίβ ὑἱποιηβοῖναα Ὀοίοσε μὶβ 1Δοἱ, 
δηᾶ (Π.8, 89 Π6 ν]δνγοα ἴΠ6 τηδίίον, ϑονγοά Ὠϊπὶ ἀἰβγαβρθοῦ), τγὸ γοδὰ οἵ πὸ 
ΡεΥβοου ΠΟ ΤῸΓ ἴΠ6 Β8Κ6 οὗὨ το! ρίοη ἴῃ ΝΟ δ ἀηοΖζατ πη6. Ὑ76 8.6 
[ο]4 ἱῃηάοοᾶ ὈΥ Φογοπδῃ (29: 22), ἰμαὐ [ῃ6 Κὶηρ οὗ Βαῦγίου τοβϑιθὰ Ζαάθ- 
κιδὴ δηὰ ΑΠδὺ ἱπ ἴΠ6 το. Βαί ᾿ξ Αρρδθδῦβ ἔγοιχ [πὸ οοπίοχι, (μδὺ [8656 
ὝΘΓΘ [8186 ρΓΟΡΘ 8 Δηα ρΓΘΔΟΙ6ΓΒ οὗἉ β6 αἰ ἴο ἀπιοηρ (Π6 ΗΘΌΓΟΥν σαρ 68. 
ΤῊ 8}1 ΡῬγο  ὈΣ ΠΥ ἐξ νὰ8 ἴῸΓ ΓΘΑΒΟΏ5 οὗ δϑιδία, (μα [ΠΟΥ ὉΤῈ δοηϊθησθὰ ἰὼ 
ἄἀοδίῃ. Βυΐ ἴῃ 8}} (6 δοοουπίβ τΆ αν οὗ ΝΌΘΟΙ ΠΟ ΖΖΑΓΒ ἀΘΙΠΘΔΠΟΥ 
ἷπ τεβρϑοί ἴο [86 «6078 ἴῃ 6Χ]]6, γγὸ βαῦθ ποίῃίηρ ἴο Ἔχοῖίθ βυαβρίείοη ἰδαΐ 
Ὠ6 Ψ85 ἃ Ὀἱροίθα ΡαγϑθουΟΓ, ΟΓ ἜσΘἢ 8 ῬογβΘΟΌΟΥ δἱ 811. 1 ΔΟΟΟΓΟΔηΟΘ 

αὶ τ [0.6 ὙΆΓ-ὈΒΑσ 68 οὗὨἉ {Π6 {1π|68, ΝΟ ΟΒΔἀΠ 6 ΖΖΑγ, τ μθῃ ρσονοκοᾶ ὃγ [86 
ἐγοαυθηῦ τσ ρο] οη οὗ ἴἰδ6 968, τηδάθ ἤᾶνος δπιοης {μοὶν Ἰοδάοσβ, ΔῸΣ 

[6 Υ Βαὰ Ὀδθϑη δοπαυογοὰ ἱπ Ὀαι]6. Βυΐ ὨοΠ6 οὗ (Π6 ῥτορβοίβ, ἀυγίηρ [86 
Ἔοχίϊο, αν ἰοἱὰ υ8 οὗ δηγιΐηρσ ὙΠ ἢ 6 ἀϊὰ ἴο [π6 ὅν», τ οὗ τοβει Ὁ] 
86 διγίουθ δηά ὈΪΟΟὰΥ δηὰ Ἰοηρ-οοη πυρά ροΓΒΘΟΌΓΟΏΒ οὗἨ ΑπΠΟΟδαΒ. 
Νεαυυςδμδάποζζαν ἀσδβίγογοα (86 ἰομλρία, Ὀασαῦ86 ἢ6 ΚΩΘῪ ἃ πουϊὰ ὃ6 ἃ 
ΤΑ] γὶπρ ροΐηι ἴον (86 σον θἢ παϊΐΐοη. Βαὶ Απεοοδυβ, μ6 Ὀπξ Ὁ, τηδάθ ἰὐ 
ἀεοβοΐαϊα δηὰ ροϊ]αϊθα ἰΐ ὈΥ δἷβ οσαϊηδίϊοῃβ, ἢ18 βίδία οὗ Φυρίΐον τ ἢ δἷ8 
οδρῖθ, δπά ἢῖ8 οἴϊδσϊπρβ οὐ ϑυπΠ6 8 ἤσθβῃ οὴ {86 δ]ασ.0. Ηδ 8]80 βουρῃί ἴο 
ἀδδίγου ΘΥΘΤῪ ΘΟΡΥῪ οὗ (86 δεν ]8}} βαοσθα ὈΟΟΚΒ, ἀπ ρμυηὶϑμοᾶ ΜΠ ἀρϑ ἢ 
(8086 το οοποορδὶοαᾶ (Π6πὶ ἴτοτα Βα. ἘΪ6 Ὀγίδεα δροβίδίθ ὅθ ἴο ὑγδο- 
86 [6 Βαοδίμρη τίΐθβ, δηὰ ἀουρεα σὑΊ ἢ} Ὀἱοοά [86 ΒΟΙΥ ΟἿ [ὉΓ ΒΕΥΘΓΆΙ 

γεοδῖβ. Ἧ7ο ΠαΥΘ [0 δοοουηΐ (δαὶ ΝΟΌΘΒΔἀη6ΖΖαγ αἰ δηγίίηρ ΚΘ ἰο 

1186. Ἧ͵]Θ 40 ποὶ τοδὰ οὗ Ηἷβ ῥγοβί δ ἰηρ [Π6 Φ6 νγ8 ἴο τείδίη (μοῖρ β'οτῖρ- 
ἴπτοϑ, ΟΥΓ οὐ εἷ8 ΟὈΙρίηρ, (6 τὰ ἰο ἀ65᾽81 ἔγοπι {πεῖν γόυβηΐρ δηὰ τῖῖϊθ8. [πὲ ἰδ 
᾿πη ροβϑ: 0] 6 ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ, ΠῚ ΔΩΥ ΡΓΟ ΘΟ γ, (μαὺ ΝΕ ΟΠαἀηθΖΖζαγ δᾶ 
ΔΏΥ Ὀἰιίος απὰ Ὀίροιοά τοβϑηϊπηθηὺ δραἰπϑὶ [Π6 «16}0}078 88 βῦο!ᾳ. 1 80, ΒΟ 
οου]Ἱὰ μα ανϑ οοῃδβιϊαἱοά ἃ υἷεισ 8 ὈΥΐπ16 ταἰ ἰδ, δῃ ἃ Ηἷ8 (ἤγθ6 ἱπε]πγϑῦθ 
ἔπι μη β βϑίσαρϑ ἰηῃ Βδυγὶοπία ἢ 10 1168 οὐ (86 ἔδοθ οὗ (πὸ 0168 παιτϑιίοῃ, 
(δαὶ (86 βἰαἰθ οὗ ἴπ6 9618 αἱ (δὶ ρογὶοα τησδὶ αν Ὀδθη σοηδογοᾶ αυϊδ 
ἰΟ]ΟΣΆΌΪ6, ἴῃ ἃ οἷν] δῃὰ βοοῖδὶ γοϑρθοῖ, ὑπάοσ ΒΌ ἢ 8 ΥἹΟΘΓΟΥ͂ Δηᾶ δυο 

ξούοσθοσθ. ΤῈ δανοο ν πο 6 γθαδἢ ρῖνο8 Ποιὰ (Οἢ. χχῖχ), ΒΒΟΥΙΒ 
δαὶ [π6 οχἕ 68 γοσθ ἔδυ ΠΠΌπι θοΐηρ ἴῃ ἃ ΥΘΙῪ ἀορταάοα βἰδίο, οὐ ἀθϑιξαΐθ 
οὗ ΤΙΔΩΥ ἱπιρογίδηϊ ρυὶν]Θ, 68. 

Οὐταρασο ΠΟΥ ὙΠ} 84}} (816, (6 ἀοΐπρβ οὗ Απὥοομῃθ 88 τεϊαιδὰ ἴῃ 
83» 
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1 Μάδος. ἱ. ϑ8εαβ. [Ιπ0 οοχωπιοη, Ὀοίδι ἰμὸ ἰἰην οὗ Βαδγίοη δηὰ (6 κίηρ οὗ 
ϑγτία Ο͵Θ ΘΟΠΟΒΘΙΌΓΒ, δημἃ τηϑδίοσβ οὗ δυάθδ ἴοσ 8 πιο. Βυΐ (86 
ἀδηοδηον οὗ Νεδυςδαάποζζος ἰοναγὰ [6 υδηαυϊδηῃθα, δὰ ἰδδὶ οὗ Απι- 
οοἶυ5, 88 8ἃ8 ἀἰβδογορδηΐ 88 Ἧ Ἵϑὴ ΜὙΠΔῚ] ἱπιδρίηθ. 

ὙῊΥ ἴθθη 8βου]ὰ ἃ τυτίϊοσ, ἴῃ τ. {ἰπ|6 οὗ Απεοοδαβ, ροὸ δοοῦϊ ἱηνθηί- 
ἴῃς 8 δοιϊίουβ ὀχθιρίας οὗὨ ἔπδὲ ἰγγϑδηῖ, δῃὰ γϑῖ σρϑκο ἰξ δὸ σοῦ 
ἀΐνοσβθ, ἰμδὶ ὁῃ6 οϑῃ δοβΊ Ο ἤπαὰ ΔῊΥ ΔΔΙΟΩῪ Ὀοίνθο (Ἀ6 ΕΠὉῸ 68868, 
δχοορίϊης (μαὶ οὗ οτὶρίπαὶ οοῃαθοβὲ δηὰ οἱ ασροῦ Α ΥὙΘΕῪ πὶ Ὁ] 
τιον οὗ βοὔοη δ6 πιυϑὺ αν ὕδθῃ, μοὶ 0 ΔΚ ἐπθ Ὀγοίοίυρθ πιοῦθ 
ἴκ6 (86 δηθϑίγρθ. Ευθῇ 88 ἰ0 ἰθῖαρδγ δπά ομδγβοῖοσ, ἰμ6 ἵνοὸ Κίῃρβ ΟΓΘ 

ΨΘΓῪ πη]ϊκ6. ΝΟὈυοδδάποσζασ ντὰ8 ἱπἀθϑὰ ΒδυρὮ Υ, δηᾶ ρμαδδιοηδίο, δηοὰ 
ἀυγίηρς ἷθ ραϑβίουῃ ᾽6 νῶϑ οσοὶ. Βυΐ πο μδὰ [8 βδαδδοῆβ οὗ ἄθδρ 
τοϊοηιίηρ, διὰ οουἹὰ 6 τὰ ἰο ἔδθοεϊ μο ἴοσοϑ οὗ δῇ δρρϑβδὶ ἰο ἰμδὶ σοά 
ὝΟ δ'οῃμο ἰδ δΒυ ρσγϑῖιθ. [1 βϑοϑπηϑθνθῇ ργοῦδ0]6 ἔγοπι δη. ἱν., ἰδδὶ Πα ἀϊεὰ 
δὶ ἰδβί ἃ ρεηϊϊϑηὶ δηὰ 8 βεϊίονοσ. Βαὶ Απιϊοοϊια8 δὰ 81} [εἶδ Ὀβὰ α08]}- 
ιἴο5, τὶ βουΐ δὴγ οὗ μὶϑ ροοὰ οὔ68. Ε΄6 νγ88 σϑἰθῃί 688, Ὀἱροιθα ἰο {πο ἰαδὲ 
ἄοστοσ, ογυθὶ θογοθα ΔΏΥ ργοοεάφης ψίθῦο ᾿ἷβ δῆσον δὰ Ὀδθϑὴ οχοϊίθὰ, 
δηὰ ἰγαβϑοῖῖθ ἴὸ δὴ ὀχίσθμιθβ. Ἧ7 611 γγαβ Βα πἰοκηδιηθὰ ἐπιμανής. Βο- 
δἰ ἀ68 41] (μῖ8, ἢΘ νγᾶϑ δναγίοίουβ, ἀϑυδυομθα θογοηά 81] τηδθάϑυσθ, πιθϑῃ, 
οοπίθιρί10]6, (1113 88 [δ η 16] ὙΘΣΥ͂ ΔΡΡγορσίδίβ!Υ 98}15 Ὠἷπι), δῃὰ ψ 88] 
ΥΘΓῪ διτοζϑηΐ δηὰ δι ἰουθ. 11 πουϊὰ ὃὑ6 ἀϊῆουϊ! ἰο ἐπα ἷ8 Ῥδγα οὶ, 
ὄν ἰη ἃ ΤΊ θοτῖυβ, ἃ Οα! χυΐα, ον 8 Νοσο. 

Το πιὸ ἰὲ ψουὰ Δρρϑᾶγ ἃ τηδίζον οὗ ποῃάοσ, ἐμδὲ ἃ ττίίοσ μανίηρ βυςο ἢ 
8ΔΏ Οὐ͵)θοὶ ἴῃ υἱϑῦν 85 ἰμδΐὶ οἵ τηδικίηρ οὔΐ ἃ ρσγοίοίιγραε ἴον Απιϊοοδυβ, 
διου]ὰ παν βυοοθθάθα 80 111, βἰῃποθ 8 [88 τωδηϊοδί θα, ἱπ ΠΥ ρϑγίβ οὗ 
εἷβ ὈοΟΚ, Ἰάδδ8 δπὰ δπιοίίοηδβ ἐμαὶ ΓΘ ἰΓΌΪῪ 800] 1πι6 δηὰ βἰσικίησ, ὍΤμδὶ 
8 ἴΙηδὴ οἵ οὐϑῆ ηιδαάϊοογα ἰδἸθηῖ, ϑῃου] ἃ μοὶ Ὀοίίοσ ϑυοοθοά, δὲ Ὀ6 8 

τηδίίον οἵ βυσρτγίβο ἰο 81}, ἰπ σϑ86 τ τζδίο (16 τηϑδίη οὐ)ϑοῖ οἵ [86 Ῥοοκ 
ἴο 06 ψιμδὶ ᾿ζθηρθοῦῖκο ἀϑϑοῦίβ ἴΐ 0 θ6. 

Βαϊ (8 16 ποὶ 411. Ι,ΘΏροσΚο δηὰ δῖ ἐΐδογαὶ ἔγιθη δ ἀθοῖδγα ὑπ μοϑὶ- 
ἰδ πρῚγ τμοῖν ἀἰβὈ 6 166 οὗἁὨἠ 681] τηΐγβοϊθβ. Οἷὦἁ οοϑῦγϑθ, [ΠΟΥ θην ἰδδὶ »γο- 
ἀϊοίίοι, ἰὰ ἃ ἰΓΌΪΥ ῥγορῃθίίο 86Ώ86, ἰδ ΔΏΥ ὙΒΟΙΘ ἰο Ὀ6 ἰουσπὰ ἴῃ (ἢ6 
ΒΙΌ]6. Οὗ οουτβα ϑδηϊοὶ οουϊὰ τον ργθάϊοὶ ποι μίησ. Βυΐὶ 88 Ὠἱδ 
ῬΟΟΚ οοῃίδίὶῃβ ΤΏΔΩΥ (δΐηρθ, ἩΙ Οὗ 1 τυ θη ἀυτίης [6 6ΣΧ116, πηυϑὲὶ 6 
οομδιἀογθα 88 ΤῸ8] ρῥγεαϊοίίοῃβ, ἐὺ 1Ὁ]]ΟὟ8 οὗἨ ὀοοῦγβα, 88 (ΠΟΥ͂ οοποϊαάα, 
{μδὲ 1τ116 ῬοΟΚ οου]ὰ παν Ὀθθῃ Ἡσιδη ΟὨΪΥ ἦν [06 ονθηίβ ἀεϑοσιθοὰ 
Βδὰ ἰακϑῃ ρἶδοθ. 

Βαὶ Βοῖθ 18 βοῖηθ Βυ 6ἰδη 141 ἀϊδαρτοοηθηὶ τὰ (Π6 Ροδὶϊομβ ἰμαὲ τὸ 
ἴδνα ᾿αδὲ ῬΘ6η οχϑπιηΐηρ. δη16], (ΠΘῪ ΒΥ, γ͵]͵ὰ8 ΤΙ 6 ἴῃ (86 τη6 
οἵ μὲ Μίοοοδῦθοϑδβ, ἰο θϑηοουγαρθ δηᾷᾶ οοιηΐοσὶ 86 9971 ὑῃοσ ρϑυβθοῦ- 
οη. ΟΥ̓ ἔουγϑο, ἰδ (μα τσοσο ἴπ6 οδ͵οοὶ, ἰδ τηδὲ μανο ὕθοῃ πεί θα 
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σὴ ἐΠ6 ρογβοουου Ῥῶὰϑ ροίΐῃρ ο, ἷ. 6. ἀυτίηρ (86 1ϊ8 οὗ Απίοοδπυβ. 
Βυϊ ον ἰμθ ἀϊάὰ ἐδ Ὑγῖϊον οοσὴθ ἴο ΚΗΟΥ 80 της δροῦΐ ἴμ0 ἀδαῤδ οὗ 
Αποοδυβ" Ηον ἀϊὰ 6 Κηον (μδὲ 8158 πουἹὰ Βαρρϑῃ δἱ 186 δπὰ οὗ 
ἔμ6 Ἰαδὲὶ πϑοὶς οὗ ὸ 70 πϑοῖβ Τὸ 811 {μὶ8 χαρ, ΒΙϑοὶς δ]]εζοβ, ἐμαὶ 
οδαρδ. Χ---Χὶ, τοῦθ τε θη αὐον [8 ἀθδί, δο (πδὶ ἰὺ 18 φγορ΄ξοψ »οεὶ 
ουεπέμηι. Βυΐ τ] 00ΚΠ}} [Ὁ (δ ΐ8 βυδίοτῆιρο, ΤΠ δη. 7 : 24---26 ρτγϑαϊοίδ 
μιῖ8 ἀοαίὰ αἷον ἃ ἀδημεία ροτίοά, νἱζ. αἷϊον (86 Ἰδὲ μα] οἵ (μ6 ἤπαὶ τυβοῖκ 
οἵ γοδσβ. 1 18 δἰ8ο δυδίῃ ριοαϊοιθὰ ἴῃ ἴδη. 8 : 28---2ὅ, ΠΟΤ ἴὲ ἷ8 
ΘΣΧΡΙ ἸΟῪ δἰαιϑᾶ, (μδὲ Απιϊοομβ 884}} Ὀ6 ογυδῃθά, οὶ ἴῃ ψγῶγ, ὯῸΣ ὉΥ͂ 
Βυϊηδη ΡΟΥΟΓ, ρυΐ ΟΥ̓ (86 πιϊρῃ Υ δαπὰ οὗ [86 Ῥχίωοθ οὗ ργίποθϑ, 
σϊδουΐ Βυπμαῃ δἱά. ῷ.8η. 9: 20, 27, σορϑδὶϑ (86 βϑῆλθ ἀθοϊδγαι ἢ 8. 

Ἡδτθ ἔδθα (86 {Εἶπ16 δηἀ δῆμον οὗ Απέοολιυδ᾽ ἀσδίἢ ἄγ ὈοΪἢ ΟΣ ἸΟΕΥ 
ἀεοϊατοὰ. ἩΗΟΥ͂ ΠΟῪ οοὐἹὰ ἃ ὙΓΟΣΡ υπᾶθν ἷ8 ταΐρῃ, ἴογοϑθθ 411 (18, 
πιο [86 δβρίτίς οὐὗὁὨ Ῥγοριθοῦ ἢ Απὰ οὗ νδὺ υ.86 18 1ὑ ἰο (6]} 6, ἐμαὶ 
οἶδρ. χ---Χὶ!, δἱ ἰϑαδὲ ΓΟ γι θη ρος ουεπέμι 5 1 τὸ οοησθάο 1{, ἱΐ 
ἄοεβ ποῖ ἴῃ {μὸ ᾿θδδὲ σθχωουθ οὖσ αἰ που Υ Ἡ 1} [8.6 ἸΠΘΟΥῪ ἰῃ αυσδίίοη. 

Αἱ 41 ονθηίβ, [μ6η, (μο866 Ἧ8Ὸ σαὐθοὶ γορῆδον 88 ΔῺ ἱπιροβδι ὉΠ] γ, 
τοῦδί ταδἰπίαὶη ὑμδὲ (μῃ6 ψι8ο0]6 Ῥοοΐκς οὗ Τϑδηΐθὶ (οορ. 2 : 40.-.-48) νῶϑ 
πτιιοὴ αὐἶονρ ἰἰ6 ἀδαί οὗ ΑμπεοοῦυθΒ. Βαϊ δετὸ δραΐϊῃ ὸ δᾶ 8 
ὕστερον πρότερον. 1 Βυοῖ γγασθ ἴπ6 6886, ἰῃδϑῃ ναὶ ἤθοὰ οὐ [86 ραγα- 
ποίϊος δὐαἀγοββοὰ ἰὼ ἐπθ ροσβοουϊθὰ ἢ Αηϊοοδυδ 88 ἀθδα; ψυἀδ8 νγδῦ 
ἐὐϊυπιρμαηῖ ; ΔΦυάοα ῬἯ68 ἴτοθ; ΠῈΣ ἰθιιρὶθ γ8 οἰθδηϑθὰ δηὰ σϑοοῦβθ- 
ογϑίοά, δῃὰ 411 118 ΠΟΙ τἰΐοβ δηὰ ὑγίν!οροβ τοπουγοά. 214 (86 6078 
ῃθοἀ [86 Θχδοσίδίίοῃ δηὰ οοηβοϊδίίοῃ δά ἀσοββαα ἰο (86 ρεσβεουϊεά, ν μθῃ 
ἱξ τγῶϑ πῖϊ ποῖ ἃ ἰὴ οὗὨἨ ζδαβίϊπρ, δηὰ οἵ Καορίηρ (μοὶγ πδιϊοηδὶ 
1πδηκερίνηρῦ Βδίμοσ, ψγὸ βΒου]ά βιρροβε, ἀϊὰ (16 ἰἰπη68 68}1 [ῸΓ δοῖωθ. 
(ΐηρς κὸ Εχ. χν. οὐ Ῥβ. ἰχν"]}).) οὐ 18. χὶν. 

Απά τμρη, (( σδηποί π6]ρ δδκίπρ [μ6 αρϑίίου) : Ηοῦ ΣΟ [86 68 
οὗ {π|8ὲ ροτίοά, ἰἸοὰ ου ὉΥ βυςΐι πηϑῃ 88 Μρδιιδίἶδβ, δηὰ Φυάαβ, δηὰ ϑ᾽ πιο, 
ἴο ὃὉ6 οοηνϊπορὰ ἔπδὲ ἃ ὈΟΟΚ υ8ὲ τι θη, απ πόνον Ὀοίογα ποσὰ οὗ, Ὑ88 
(6 ποτ οὗ ἃ τὔῶδη γιὸ ᾿ἰἱνοα τοτο ἰδϑῃ ἴον οδαίυτίο8 Ὀδίοτα, δηᾶ 

ἀοϑογνϑὰ 4 ρίδοθ ἱπ ἐμοῖς βδογθὰ Ἴβῃοῦ, ΠΟῪ σεηάογοὰ ἀου δὶ ἄθασ ὉΥ͂ 
Ρεγθοουϊίου, δηὰ ὮΥ ἰδ6 οβοσίδ ἰο ἀββίσου ἢ Β ]ΐανα 8}1} (818 ὙΠῸ ΤΏΔΥ, 
Ι τοῦϑὶ τορασὰ ἴΐ 88 ἃ ϑίγοίο οὗ οσθάυ ν ΔΓ Ὀογοπα (δαὶ Ὀ6] οὗ ἡ ΒΟ ἢ 
οἰοῖβ οδμβοσιβι, Ὑπὸ δῖὸ δοσυβοᾶ οὗ δὴ α ργίογί ἴδι ἢ, δηὰ ἀγὸ ἰγϑαιϑα 
ἩΠῚῚ 80 ποῖ ΒΟΟΓΏ ΟἿ δοοουηὶ οὗ 1. ᾿ 

Τρδὶ [μ6 Ὀοοκ οὗ ϑῃλοὶ ἸΏΔΥ ὑσσοῖς [89 ρῥϑορὶϑθ οὗ σἂ δἱ 8}1} {ἰπ|68 
δηὰ ἴῃ Δ}} ρίδοοβ, 1 βανϑ ]]Υ οοποράθά, Βυΐ (Παὺ ᾿ὸ 88 τσ θη ἰπ 4π- 
ἐοολίαπ ἰἰπι65, δηὰ ἴῸΓ δυο ἃ βρϑοϊῆς ρύγροβθ 88 18 δ᾽]ορβά, πὰ '7ὰ8 
[οἰδιθά αὐ ἰδὲ {ἶπλο ἱπίο {μ6 76 υῖβα οδθοι, δἀγὸ δββογίοῃβ ἩΒΙοἢ σοαυΐο 
Ὀοίζοσς ουὐϊάθῃοθ ἰο βϑίδῦ δ ἰμθαὶ ἰθδη μδ8 γοῖ ὕθθῃ δα ἀυοσά. 
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Ἐπουρἧ 8485 Ὀδθ δαϊά, ἰο βῆον (86 πιογαΐ, το] σίουβ, δη ἃ, 1 τΩΔγὺ δἀὰᾶ, 

ΡΟ]ΙοΑ] ον οἶν!] ἀοδίσηβ δὰ οδ]θοίδ οὗ (86 ὈοΟΚ Ὀθίοσθ 08. ἴὲ ἀοϑβ ποῖ, 
ΗΚ6 τιοδὲ οὗἨἩ (86 Ῥσορδοῖβ, οοπίδίπ ργεασλίπο οΥ λογίαίογῳ αὐἀάνεβεδξ. 
Βαυὶ Ὀοΐὰ 118 πΑΙΤδΙγο8 δὰ 118 Ῥγϑαϊοοη8 ἀγὰ []] οὗὨ ἱπίδγοβίληρ δηᾶ 
ἱπιροτίαπιὶ ἱπδίσοιίΐοη. Ϊπ οη6 ραγίϊουϊαν ἴὑ αἰ ΓΒ ἔτοσὰ πιοδί οὗ (86 
οἴδογ ργορβοῖίς θοοκα. [{ οοπίαϊ πα ῥὑγοάϊοίίοηβ ἐμαὶ σοϊδίθ ἴο ἃ βοσίϑ οὗ 
Βσοαϑϑῖνο ΘΠΊΡΙΓΟ8, ἰὴ τα ἀ]6 δηὰ Εἰπὸν Αβίβ. Ἔδὸ ἴα ἰβ ποῖ οἷἶβθ- 

ὙΠ Οτο ἴο Ὀ6 πιο ἢ. Βαΐ ἱΐ 18 ποί οὗἨ (886 διρίγοϑ Ὀθοδῦβα (ΠΟΥ δΓΘ 
906, ΟΥ τδίδοσ, ἰ( 8 ποῦ οὗὨ (Πθπὶ λύδίογεοαϊῳ τορατἀ θα 88 οπιρίγοβ, (μὲ ἰξ 
ἀτοδίβ. [1 ἴ8 οἵ [δῦ ΟὨΪΥ 88 βίδπαϊηρ ἴῃ σοϊδέίοη ἴο οὔ ἰῇ δοπηοοῦοῃ 

φὴθὰ τΠ6 96:8, (μδὺ ἰὸ βρϑαίκα. ὙΏΘΩ ἴΐ νγᾶβ τι τθη, [Π6 ἢγοὲ οὗ ἐπ ἔσαν 

στοδὺ οπιρίτοδ μδὰ αἰἰδιποὰ 118 Βοῖρῃί οὗ ροῦγοσ. Τμδ ργορβοὶ ἤοϊϊονγε 
ΟἹ ἰο βἰκοίον υ ΣῪ ὈΓΙΘΗ͂Υ [Π6 1}1 οἵ 4}1 (86 ἔους στοαὶ ἀγηβδϑβιῖθβ, ππ}]} δ6 
δοΙηθ8 ἴο ἴπ6 ͵α8ὲ, οὐ ὙΠΟ 6 αὐγ6}18 τΏοΓα (δδη οὐ 811] (δ6 οΟἸΠΟΓΒ, 

ΤΛΘΤΟΪΥ Ὀοσϑῦδο ἴδ6 Φ6 ΝΒ ΘΓ ΙΏΟΤῸ αβδοίθα ὮΥ ἴὲ (Βδῃ ὉΥ 411 (πὸ τοδί. 
1 1165 ὕροὶ (86 ΥΕΙῪ ἴδοθ οὗ διἰ8 ὑγϑάϊοιίοηδ, [μαὶ δυο 8 ἐδ ἡδέασο οὗ 
.ἷα ἀοδίψη. Ἡδνίηρ Ὀσουρῃΐς 18 Ῥϑορῖὶθ ἴο τῆδί 6 ΤΩΔΥ (8}} {ποῦ 
ϑοοοηὰ οχἕϊθ, (ἴῸσ τυ] ἀ68 ἀἰά ἴῃ ΓΟΔΙΥ Ὀοοοπῖα οχ 8 δηά θὰ (ο 
(86 οαγοβ δηῃἃ ἀθβοσίβ), Β6 Ὀσθβϑκβ οὐ βογθ, σι [86 Ἔχοορίίοῃ οὗ ἀϊ9- 

οἱοείηρ 8 ἔπϊατο στοαὶ ἈΠ οι νοσοῦ δηὰ ϑανίουγ, τἤοβα Κίηράομι 18 ἴο ὃ 
ὈΠίνοσβαὶ. [Ὁ Ῥδ8 ποὶ ἴο ἢἷβ Ῥύγροβθ, ἰ0 ρύσβυθ ἐδθ ἀοίαὶ] οὗὨ Βίἰβίογὶις 
ἴδοϊβ ΔῊ ΤΙ ΠΟΓ. 

ΤΒδὶ Πθ [859 ἰοῖ ὈΘμΐπά Εἶπ ἃ ὈοΟΚ οὗ (86 ἀδοροϑὶ Ἰπἰθγεδί, ἰο 8}1 τὸ 
δάτγηϊ! ἐῃ6 πιΐταςοϊθθ οὗ (86 Β10]6, ὨοΠ6 1 (δῖ ηΚ γ01}] αυοϑίίοη. 76 βμουϊὰ 
ἴοθα δ ἱπιροτγίδηϊ ἸἰηΚ ἰὰ (86 ροϊάθῃ ομδίη οὐἁ σγονοϊδίίΐοη, ἱξ 1818 τγθ στὸ 
βίσῃοκ ουὖἱ. ΜΥ Ὀο]οΥ 18, (μαΐ 411 (86 οβοσίβ οὔ προ]! ονὶηρ δηὰ βηθοσ- 
ἴπᾳ οὐ ἀοΐβαλ Μν1}} μοὶ Β6 δϑ]θ ἴο σϑίιουθ ἰὺ ΠῸτα 16 Ρ]δο6. 

ἢ 8. δίψίο απὰ αοεἰβείτοαϊ οπαγαοίον οΥ ἰδ δοοξ. 

ΝΟ οη6 σϑῃ Ρᾶ85 ΠΤῸΠῚ (86 τοβάϊηρ οὗ δυο ὈΟΟΚΒ 85. 1βαϊαῖ, ΝΒ πι, 
ΗΑ ΚΚυκ, δηάᾶ ϑοῦλθ οὐδοῦ οὗἉ 6 Μίπον Ῥγορβοίβ, ἰο (86 ϑἰυαγ οἵ Πδη- 
161, σὶΒουΐ ρογοοϊ ἱηρ ἃ στοαὶ οἤδηρθ. Ὑ86 οδεαγδοίογίβϑιϊς, απὰ (τ βθα 
Ὑ076}1 υηδογβίοοί) ἀ6Π Πρ Ὠ(] ροοίΐς Ῥδ γα] 6] 8πὶ το ροσνϑᾶθα {π 6, ἰ8 
ΒΟΙῈ υπίτοαπθηΐ δπὰ δας ΔΙ ΠΟΥ τηατκοᾶ. ΤΒ6 16 ΤΏΔΥ Ὀ6 βαϊὰ οὔὨ τηοδὲ 
οὗ Φεγομιίδῃ, ΕΖθκίοὶ, [86 ὅγβε οἱραι σμαρίοσβ οὗ Ζθοδασίδα, ϑοηδῖ, Ηδρ- 

σοὶ, δηὰ Μαϊδομὶ. ΤΠ6 ῥγορμϑἕο ραγίβ οὔ 411 [8686 ὈσΟΚΒ ἃσα οἴδῃ ῥγὸ- 

βαὶς ἴῃ (βοὶγ ἔοστῃ, ουύθῇ ἬΠΘΩ δηϊπιαίθα ὮΥ 8 ροαίϊς βρὶ γί. Αβονθ 8]], 
Τθδηΐθὶ δρρτόδοῦθδ Ὠραγοδὶ ἰο ἘΖοκίοὶ δηὰ Ζϑοθαγίδἢη ἰῇ ΤΔΉΠΟΣ δηᾶ 
Β.γ1}6, ΔΙ Βουρἢ ποὺ ἰῃ τηδίζου. {πὸ [666 Ῥτορμοθίβ, μα ἀ68]8 ΘΥοΥΎ ΒΘ ΣΘ 

τὶ ΘγτῺΡ0}8 δηὰ υΥἱδίοιβ. ΤΉΘΥ ὙΘΓΟ, [86 ὁπ6 ᾿ΐβ ΘΟΠ ΘΣΩΡΟΓΑΓΥ, δοιὰ 



8. ΒΊΥΙΕ ΑΧῸ ΛΑΕΚΔΤΗΞΤΊΟΑΙ, ΟΠΑΒΛΑΟΤΕΕ. 8398 

[86 οἶμον δὲ 11{{1|6 ἴον εἷπὶ; δηᾷ 411 (ἤγϑα ἰοστηοὰ ἐμὶν βίγ]6 δῃὰ ἐμοὶ 
τυ 68 οὗἩ {μἰῃκίηρ δηὰ ὀχργοδϑίοη ἴῃ ἃ ἰογείψῃ ἰδηᾶ, τ ΠΘγΘ βυτηῦοὶ, δηᾶ 
ἸΩΒΩΘΓΥ, δηὰ υἱβίοῃ, δῃὰ ἀγθδπ)β, νογΘ τοδί το Ἰβμθαὰ δηὰ δἀπϊγοά, 
ΤΒ6 γυΐη8 οὗ ἐμ6 οὐἱϑηίδὶ οἰϊἴθϑ υϑοθηι ν Ὀγουραῦ ἰο {86 ᾿ἰχδὶ οὗ ἄδγ, 88 
Ὑ611 88. ἰβοβθ Ὑ8ῖ1οΒ ΒΔΥ͂Θ ΘΥΟΓ τοπηδίηθὰ δχροβοὰ ἴο νἱϑῦν, δγὸ σϑρ]δίθ 
ΜΙ ἢ ΘΥπῚ θΟ] 1. ἤοστηβ δηὰ ἰτηδροθ το ἢ Οὔσα σαν ΡΙΑΥ δηὰ ἀδ] ρὲ ἰο (Π6 

ἔδῃογ. Νοιίμίηρ ᾽8 τῆοτο οθγίδίη, ἰμδη (Ππαὺ [Π6 οΧῚ]οἃ ργορμοίβ σα δίγοηβ- 
Ιγ ἰηβαθηορά ἴῃ ἐποὶν βίγ]6, Ὀγ [86 ἐταϊηίηρ πιο (Πποῖγ οοῃ αἰ οι πδοδδδασί- 
'γρανο ἴβο. Ηδθῃοα (86 ρτοδὶ ἀἰβϑί τα τυ Ὀθίννθθη ἐμ πὶ δηὰ (ον 6Χ- 
8:06) δυοῖ ἃ σία 88 Ιβαΐδβ. Ομ δεβίμοίίοδὶ Ἰαάρσιηθης ἰβ βίγοη συ 
Ὀϊδδβοά ἴῃ ἔδτου οὗ βιιοῦ γίνου 88 1βαϊδῆ, αηὰ Νϑῆυμ,, διὰ ΗΑ Κυκ  ; 

ῬΟΣΒΒρ6 7.8} }]γ. Βυὶ (μΐ8 σδῃηοῖ ρζονθ, [πὲ {π6 Φ6νγ8 ἴῃ οχὶϊα πουϊᾷ ποὶ 
δᾶνθ ἃ Βέρθοῦ το ἰδὲ ἔου (86 τῆϑηποῦ οὗ ΕΖοκίοἱ δηὰ Ζϑοδαγία ἢ. [Ὲ ΒΥ 
ἱπάθϑα Ὁθ ἰβκϑῃ ἴον σγαηϊθα ἐμαὶ βυοῇ νν88 {6 οδ56; ἔογ οἰ βου γ1356, Ὑ6 

ΠΔΠ ὨΔΡΑΪΥ͂ δυρροβθ ([686 ρτορβιϑίβ τγου]ὰ μανθ 80 δι ἀδραγίβα ἔγογι (δ 6 
δηοίοηϊ πιο 6156. ὙΠδΐὶ [ΠΟΥ ροβϑθϑϑϑὰ ἰδἰθηὶβ οοπιροίοθηϊς ἰ0 σις ἰἢ 
ΔΠΟΙΒΟΣ 8.}]6, σδηποί γ6}1 Ὀ6 ἀουδίοα ὈΥ ΒΥ ΟΘ6 ΜΐιΟ 88 βίυϊοα ὑμοὶρ 
ἬΟΥΚΒ. 

Ιη [86 παγτδινο οὐ Ὠβδηΐοὶ, ἰμόσα 18 ἃ οορίουδηθββ δὰ ὀχυῦδοσγδηοο οὗ 
αἀϊοϊίου, ἀρρσοδοδίηρ ἰμδὲὶ οὗ ΕἸΖοκίοὶ, ὙΒ6ΓΘ ἰβ αἶδὸ ἃ βίγοην ἰΐῆρα οὗ [Π6 
ἀγαπιαιὶο, ἰῃ 6 οὔδηρο οὗ β66 68, δῃὰ οἵ ΡΘΥβΟῦΒ δηᾶ [Π6ἱγ γοβρθοίνο δα" 
ἄγοβϑθοβ. 1{ σδῃποῖ ΡῸ6 ἀθηΐδά, μαι ἐπ ἐπιργθβϑίοῃ οἢ [1:6 σαβᾶδσ ἰβ δίσουᾳ 
δαιμὰ νυἱνίὰ, ὙΤῃδ ὙΣΪΟΣ ΠΟΥΟΣ ἰἶγθδ 08, ΠΟΣ δβυοτα ᾿ΐ8 Ὠδγγαινα ἰὼ δαὶἐ 

διμὶ ἀοἶαγ. 1186 5ίοσυ, ἴῃ β0ῦ}6 68968, πιβηϊ ὍΘ ΠΔΟΓΘ Β' ΠΡ] δηὰ ὑτίαῖς 

Ιγ ἰοἱά, ἱξ 18 αυϊῦθ ἀουδει} τι βοίμον ᾿ξ σουϊὰ ποὶ 1066 ἴῃ ἱπίογοδί, ννμδὲ ἱξ 
ταϊρῆϊ χδίῃ ἱῃ ὩΟΓΊΩΔ] γβοίοσίιο. 

Ιη 16 Ὠδγταινοθ ἃγὸ ἔγοαυδηί Ὀυγείδ οὗ ἔδοϊηρ π ῖϊοδ ρῖνθ πιυσοῖ δά" 
ἀἰεϊοααὶ ἱπίθσοδὶ ἰο {ἴθ ρίουβ πλϊπὰ. ΕἿὉΣ δχδεηρῖίθ, ἰῃ 2: 19---28. Τὴ 

᾿ [δ6 ἱπιίεγργοίδιίοη οὗ ἀγθϑιβ δῃὰ υἱβίοῃβ, ἰπγ6 δΓῸ ΤΏΔΩΥ͂ ῬΘΒδδρῸ8 (ἰδμδὲ 
δἰἰδίη ἰο ἐμο ἰσυθ βυδὶϊπιθ; 6. ᾳ. 2: 27---4ὅ. 4: 19---27. ὅ: 17.--.-.2Ξ:.5. 1η 

ραγὶοδα δηὰ ὑπδιδίκοη ἢ ἀ 6} }7 δηαὰ Ὀο]άΠ 688, (8686 ἰαδέ πῸ Ῥϑββαβθθ ἃγΘ 
ΒΟ ἩΔΟΓΘ δυγραδβοϑὰ; ΜὮ1]6 δὲ [16 ββῦλθ ἔπι 8411 Ὀοοοιλίηρ τεϑρθοί δηὰ 

οουτίδουδηθδθ ἃτὸ ἀυἱγ οὐδϑοσνοϑᾶ, [1η [86 ρῥγορδμοίὶος ροσγίϊουδ, ἔπ γθ ἃΣΘ 
Ῥϑδδαζοδ Ὑθοἢ σθϑοῖ ἰμ6 μοίρα οὗ δα μα Υ ; 6. ᾧ. 7: 9---12. 8: 28---2ὅ, 
10: ὅ---9. 11: 40---45 πίι 12: 1---8ὃ. Νοῖ υπίγοαυοῃ!γ, ἀ0 ΤΩΔΩΥ Ρ69- 

δαΘΘ ἢΟΙΘ ΘρΡΡΓΟΒΟΪ ὭΘΑΓΣ ἰο [Π6 ΤΩΘΏΠΕΡ οὗἉ (ἰ6 Οά6σ ργορἰιβίβ, ἀπὰ ὕοΣ- 

ὧδς ὕροῦ ἴδο δίχβον ροϑῖγ. Τμο δρίγίξ οὗ ροοίσγ, ἰμάθοά, πιΐηρ}68 1186} 

ΤΏΟΓΘ ΟΥ 688 τῦῖξ ἢ ΠΘΑΓΪΥ 411 ραγίϑ οὗ (π6 πος. Τ8θ6 Ἤ80]6 ἰομα 18 δ8οἷ» 

Θσιη, ζτανο, οἰοναίθα, δι δἀδρίϑὰ ἰο ὑσοάυςθ βοσίοιδ, ᾿ἱνϑὶγ, δῃηὰ ἄθθρ 

ἱτοργοβοίουβ. Ὑπαὲὶ [16 ΤΏΒΗΠΟΣ δηὰ 8ι}}0 Δ.θ οτγίσηξαϊ, ΤΥ Ὀ6 ΓΟΘΟΠΥ 

δοκποπϊοῦρεοὰ ; ἴον δον οου]Ἱά {μ6 ὈοοΪκ γ6}} 06 δῃρροβοὰ ἰοὸ Ὁ6 βαπυΐηθ, 
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1 ἸΠΟΥ ᾿6ΙΘ οὶ 8οῦὕ Τδδΐί ὨΟΏΘ οὗἉ (86 ΥἱΒΊ ο.8Β Μ}}}} δοϑί μοι οβ ΠῪ δου ραγο 
(ἢ 18. νἱ. οὐ ῬΒ. ΧυἑΙἱ.) 76 ΤΩΔῪ ΘΑΘ.Υ οοηοθάθ ; δυΐ ἰδη ΘΓ 8γὰ [Π6 
σοι ροβίοηβ (μεῖ Μ0111} ΘΟ ραΓΘ ὙΥἱ (Πο86 ἰΠΘΟρ δηϊοθ ἢ Βαΐ [Π6 τοδά- 
ὃ οὗ ΕΖΟοκΊ6], οσ Ζϑοδιασίϑη, οὐ Μϑ]δοδὶ, οὐ Ηδρραὶ, οὐ Φοηδῆ, ν}}} οοῦ- 

οϑάβ ὑο Πϑδηῖοὶ ἃ ρἷδοθ ἴῃ δοδίμει(ςβ ἀθοϊ θά ϊγ δὔονο {μοῖγσβι ΤΠ Ὀοοῖκ 
ὁσία ῃΒ ἴῃ 1156} ηο φορά τϑϑδοῃ, ΜΕΥ [Π6 Μίδβογι (68 δῃουὰ μανο ο)θοίοα ἢ 

ἔτοτῃ [18 οἶδοθ διωοηρ [86 ῥγορβείβ, ἀῃὰ ὕοπο {Ππδΐ Το ἀθγ 1δ ὑπ οΓ Εγ οὗ 
8. Ὀἶδοθ ἰῃ [π6 Οβμοῦ. 

Τδδὶ ἰπ0 ὈΟΟΚ 16 ποί οὗἉ {Π16 ΒΆΣη6 βϑίδπιρ 88 ἐπ οἱ ἀδ ἰοήϊεα ΤΩΔῪ ὉθΘ 
ΤΟΒΑΟΥ οοποθάθα; δυΐ (8 ΟὨΪΥ Ρῥυΐϑ 1ὖ οα {86 βαπθ ρτουπὰ Ὑὑ7 
ἘΣΖΘΚΙΘΙ δηὰ βοῖὴθ ἔουγ οὗ ἔνθ οὗ (μὸ Μίποῦ Ῥχγορμοίβ.υ Ὑδδὶ ᾿ὰ ΜῈ 
δἀαρίοα ὑὺ (Π6 ἰδδβίο οὗ (Π6 Ἰδίθὺ 968, 15 Δθυπάβηςγ αν ἀοηΐ ἔσοῖλ (ἢ 
ὨυΙΠΘΓΟΙΒ ὙΓΙΠ ΠΡ ἰμδὶ μανα δἰἰθιηρίοα ἴο ἱπικϊίαίθ ᾿ξ, ὩΘΔΡ ἰΠ6 Ὀορί πἰ δ᾽ 
οὗ (6 ΟὨτγιβιίϊδῃ οτα. βία 6β, οὗ αἱ] θόοκβ ἰῃη ἴπ6 ΟΙΪὰ Τοϑί., θοδη ἰῃ 
6 ΑΡοοδῖίγρϑθ [88 τοδί οἰόβοὶυ [Ὁ] οννοα (18. Α5. 1η)6 βιδπάδσγαὰ οὗ 
ἰδδίθ, ἴῃ υδγίουβ σεβρθοίβ, ἰβ ποὶ δρβοίυἱθ δηὰ ὑπ] τη 64, 1 σου ὈΘ 
ἀϊῆσυϊε ἰο ἀθοίάθ τὰῖϊη το Ῥοδινθηθθθ, (δαὶ ᾿ϑδηΐοὶ ἰδ ποὶ 6" 

ΠΠ]οἃ ἰο πιοβὲ σϑβρϑοίι! οσῃβιἀδσαίίοη, ἰἱῃ Τορβαγὰ ἰὸὼ ΤΩΔΏΠΟΙ 88 νγῈ] 
85 τηδίίοῦ ; δὶ ΒΥ σαίθ, ἴο ἀδθοϊάβ (δὶ ἢὸ ψγδ5 ποῖ 80 οοῃπβδίἀδσοὰ βηιοησ. 

.ἷ8 ΟὟ ῬΘΟΡΪΘ, δῃὰ ἰῃ δῃοϊθηὶ {ἰπη68. Οἴσοσο δπὰ Τδοίϊυϑ ὅσ Ἵχοδοϑᾶ"- 
ἸΠΡΙΥ ὑπ]|Κὸ; Ὀυὺ ἃ ΒΟΠΟΪΆΣ ΤΔΔῪ δάγηῖϊν Ὀοΐ ἴο 8 ΒΙσἢ οἷδοα 1 18 ΓΤϑ- 
δασὰ. Ὁ δηΐθὶ δηᾶ Ἰβαῖδἢ ΔΓΘ ΥΘΙῪ ὑη]|κθ; Ὀυΐ 1 ΚΠΟῪ οὗ πο οἰδῃσθ 
δρδίπδὶ (86 ἴανγθ οἵ ἰβϑίθ, ΒΘ Ομ6 σο βῆθβ ἔμοπ ὈοΐΒ. Οοά, ἱπ ΐ8 
νϊδύοσω, 8885 ἱηίτοδυοοα 411] Κίπάβ οὐ βιγ]6 ἱπίο ἷ8 ποζάὰ ; 80 ἰδδὶ 81} 

ΥΨΑΙΙο 68 οὗἠἨ ἰδδὶθ ΙΩΔΥ Ὅθ ρταϊῆοά. Ὑμοη ΟΟἀ Βρ6ββ8 ἴο τγϑῃ, ἢθ 
ΒΡΘΔΚΒ ποῦ διώπαπο. 6 βιουϊὰ ἴον δπᾶ ῥγῖίζα {6 ΒΙΌ]6 1816 τροῦθ 

ἴον (Π186. 10 ΘΑΓΒ ἱπίθσοδὶ τα ΚΘ 1ῃ δουπάδηςο, οὗ δανίησ ὈΘΟὴ ΘοΠ» 
Ῥοβοὰ ὉΥ ἀἰ βδγθηῦ ρθσβοῦβ, ἰῃ αἰ δγθηΐ αρο8 δηὰ σουηίτεβ. ΤΠ18 ἴῸ τ8 
θ 8 ονἱάθῃοο, ἐμπδι ἴἰ 19 νυν δὶ 1ἰ οἰ τ ἴο Ὀ6. 

Ιῃ τοραγὰ ἰο (86 ἑάέοηι οἵ ἴπ6 ὈοΟΐ, 1 8}}8}} ἤδνθ βοηθοί ὶηρ ἰῸ ΒΆῪ ἰδ 
δο [Ὁ] οντίηρ βοούώοη. 118 βίγ]6 δηᾷ δοβίμοιίϊοαὶ ομαγϑοίοσ αγὸ ΠΕ]6, 1 
ΔΩΥ͂, αἰδοιθα ὈΥ [6.1 Ιὺ 18 [86 »παΐογ οὗ (86 ὈοοΪκ, ἰ(8 παγγαινοθ δηὰ 
σοῦγϑο οἵ (βουρδιὶ, ἰμδί ογοδῦθ δῇ ἱπίθγϑϑι ἴῃ (86 ταϊπὰ οὗ ἴπ 6 σεδάεσ. ΤῈΘ 
ΤΩΔΒΒ Οἵ το σίου ΓΟΘο ΓΒ ΔΓ6, 88 1 ΔΡΡΓΘΒΘΩΩ, ΤΏΟΓΟ ἰηϊογοβί θα ἴὴ ἰδ [Π8η 
ἴῃ ΔΙμηοδί ΔΗΥ͂ ΟἾον Ῥγορμοίΐς οοπιροβιϊοη. ΤθοσΘ ἀγὸ ἱπάθθα τωΔηΥῦ 

(δΐηρβ ἴὰ (86 Ῥσορδοίο ρα, ψ Π]οἢ (ΠΟῪ ἀο ποὶ νὲ}} υπάοτβίαπα. Ἀπὰ 
(δῖ8 18 (τ οὗὅὨἨ ΠΟΑΡΪΥ 411 (86 ῥσοριιοίβ. Βυὶΐ 8βι}}}, {8686 ἃσὸ ἤγαυρῶῆς υἱδι 
δυο ἃ ΒρΊΡΙῦ οὐἨ Ρἱ οἵ δηὰ υϑυθῦθποθ ἕο Οοά, ἐμαὶ [ΠΟΥ δγὸ ποί νδουῦϊ 
ἴαϊδγοδί οὐθὴ ἴο ἔβο. ΤῃδῈ τηοτὸ ἱπίο!]Προηὶ σοϑάθσ, γΒοὸ 18. ἔβ τι: 
ΜΠ ΟΥΙΘΗΆΪ ΤΩΔΠΠΘΙΒ δηὰ ουδβίομῃ!β απα Οὐ]δοίβ, οδηηοί ἴδ] ἰοὸ τγοϑδὰ 4]] 
Ῥδσίβ οὗ {μ6 Ὀοοῖς νι πιιοὶ ἰηίεγοοι. Τὴ Οοα ἯΒΟ βυϊάεβ ὑπ6 δῇαὶτθ 
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οὗ παιΐουβ δηὰ γοΪ68 οὐδὸν 4]], ἱθ ΘΥΘΥΥ͂ ὙΠΘΓΘ ΒύρτγοΙαθ, δη ὦ ΘΥΟΣῪ ὙΠΟ 

Ῥγοιιΐηβθοο. Ηἱδ ὑγουϊθηϊδὶ οαθ διὰ μυδγαϊδηβίρ οὐὸσ ἣϊβ ἰσὰθ 

ΜΟΓΒΕΙΡΡΟΙΒ δηὰ οἤοδθη ρϑορίϑ, δίδῃα ἴῃ ἷρἢ σθϑε ὕροῦ 18 ραᾶρβεβ, διά 
Ἄοδηποὶ [δὶϊ ἴο ἱπίοσοδὶ δῃὰ ἱηβίστιοὶ ἐδ ρίουβ δηὰ ἀοςΐϊθ σϑϑάοσ. 

84. Ζαπσιασε απ 7άϊοηι οὗ ἐδλ6 Βοοξ. 

ΤΠ Ἰδηρηαρθ ἰδ ΠΕΆΤΙΥ ΒΑ ΟΠΑ]ά66, πὰ ἴῃ οἶμον Βα" ἩΌτον. 
Ομδρ. ἴ. 4, αδὰ οἱ ἴο {πὸ δῃὰ οὗ οἴαρ. νἱΐ., 8 ἐδ “εόνειο- Οὐαϊάδο. ὃἃᾺΣ1Σ 
εῖνο ἴξ (818. πϑπιθ, θθσδῦβο οὗ (86 ΤΔΠΥ ΘΟΒἰΟστ 68 ἰο (6 ΗοῦτΟΥ ἴῃ 
οἰ ΒΟρτΑΡΕΥ, δϑὰ αἷἰδὸ ἱπ ἐμ ὕ86 οἵἨ ρδγου]ΔΡ ΘΟΠ])]υρδίοη9 (6. Κ. ΗΒ 
ἑπειοθά οὗ Αρὲ6})}, μοῦ ἰξ Ἔχ. ὙΒῸ υὑθὲ οὗἉ Γ'- ἤπΑ], ἰῃβίοδα οὗἉ 
186 ἰδίου ΟΒ δ ἀθ6 δ"-- οΥ̓θσῪ ὙΠ6ΓῸ δρουηάθ. 8611, γϑ Ἀγ δοί βεοῦσα ἴ8 
18:6 ρμοπίξέοι, ἐμαὶ ἔθ ΟΠ δ]άθϑ οὗ {π6 ἔἰτηθ οὗ Πϑηΐθὶ νγὰϑ ποὶ αἰ ἜΣΘΩΝ, 
ἴπ [16 ταβρϑοίβ πιθηἰοηθὰ, ἔγοτι ἐμαὶ ἴῃ (86 Ταγρυπιθ οὐἁἨ Οηΐκοῖοβ δπὰ 
Φουδίμαη [{ 8 ὉΥ σοι ραγίϑοη ὙΠ [8686 188 παπηθὰ σὶρ, ἐμὲ τα 
σοι ἴο 86 οοποϊυβίοη (δαὶ απο 8 “οὄγοιο- Οὐαἶάεο. ας ἴὰ τη  Ό6, 
[δαὶ ἰπ ἴδ6 πὸ οὗ Τδηῖοὶ, ἰμ6 ΟΠδ θα οὗ 16 ΒδΌΥΪοηΪΒἢ οουτέ τῦᾶ8 
ΤΑᾺΟΝ ΠΟΥ ἴο (δαὶ ἴῃ δὶβ ὈΟΟΚ, ἴ88π [86 ΟἸια]ἀθθ οὗ [86 Ταγρυπια. 
Τηάεοά, (δ ΐ8 16 ποῖ δἰ 411 προ 8018. 

Αἱ 411} ουθηΐβ, γὸ ἢανα οοηυηοίηρ ουἱάθησο δαὶ ΤΠ ϑηΐοὶ πτοία δυοὴ 
ΟΠ) ἄθε 88 νδϑ συστϑοηϊ διηοηρ [6 Ἡρῦγον οὗὨ (δαὶ ρογοά. ὙῈ6 θοῸΚ 
οἵ Εστδ, ὙΠ ΠΟὮ ΘΟ ΔΒ ΒΟΥΘΓΆΪ ἙΠδρίοσθ οὗ ΟΠ δ] θθ, δα 1118 186 ΒΆΙΏΘ 
Ἰδηρυᾶρα ἴῃ 4}} οπδγδοίθγβϑεϊο σοβρθοίβ, 88 (ἢ6 Οδμδί δα ραγί οὔ ἢ δηϊοὶ. 
ΤΙ ἰβ 4 βισί Κίηρ ΘΒ ΠΟΠΥ ἴῃ ἔΆνΟΣ οὗἁὨ {Π|ὸ ροπἰ[ἴοη, [παὶ [Π686 ἔτγο ὈΟΟΚδ 
ὝΘΓΘ ΠΟΔΡΪΥ οοοίδποουβΒ. [δον ΗἩΘΌΓΕΟΥΨ ντίογβ οὗ [6 ΟἸδ] θα τηιϑί 
Βεανα ΔΡρτΟδΟ Πα ΠΕΒΓΟΓ ἴο (6 ἰάΐοτα οὗἩ [86 Ταγρυτηβ. 1 (Π6 οτἱρίηδὶ 
Ἡοῦτον οὔ {Π6 βοὴ οὗ δ γδοῖ, οὐ οὔ ΤΟΙ, τοῦ οχίβηϊ, γγο οοὐἹὰ ὈοίίοΣ 

ἡσάρε τιμαὶ {86 βίδίε οὗ (88 (δ) αϊζίηρ Ηθῦγον οὗὨ {ποῖγ ἀΔΥ τγ8, δηά 
ἴδυ8 οδίαίπ ΤΊΔΗΥ 1108. ΓΑ 0.8 οὗὁἨ 126 ΟἸ Δ] 466 δὲ ἴπδὲ ροσίοά, 1. 6. δδουὶ 

180 Β.Ο. γε οδῃ ΠΑΡΟΪΥ 6] ον ἰδδὶ δασῖ τηθη 88 ᾿δηῖ6] δπᾶ ΕΖτα 
τοῦτο Π64}} Ἰοαγπηοὰ ἴῃ (6 ΟΠ] άθα οἵ {ποῖγ {ἶπ|6; δηὰ ἰπογοίοσαε ἤθη πα 
δρεακ οὗἩ ἐμοῖγ ὈΟΟΚΒ 88 οοπίαϊηἰηρ Ολαϊάαϊο- εῦτεισ, νγ6 ΒΆῪ [ἢ}18 ΤΠΘΓΟΙΥ͂ 
ὈΥ τοίοσσίηρ ἴο [6 ΟΒδ]άθ οἵ [6 ὙΑγριπη8 88 ἃ βίδηἀαγά. 

ΑὉ ἴο (86 ᾿εόνγεισ ρατὶ οἵ Ὁ δηΐοὶ, 1 [88 θθθὴ οὔαγρεὰ τ ἄθορ 
ἀοοἸδηϑίου ἴτοτι [86 ΘϑΕΪΥ δηὰ ρυγο Ἡθῦγεν. ΝΑΥ, ἰΐ 18. ούθῃ 1ηβἰβι6α οἱ, 
ἐμαὶ ἴὲ 18. 8 ἔδιταρο οἵ Αγαπιίδοδη δηὰ ΤΑϊπιυάϊοο- ΒΑΌὈίηϊς; Κποθοὶ, 
Ηδοῦ. Ῥιορδοῖ. 840. 4. Ἰμηροσκο ΠΊΆ 68 δ᾽ ΠΥ ομαγροθ. ὙΠ 41] 
δεοοπιίηρ ἀοίδγεποθ ἴο {8686 ΟΥΟ8, 1 νθηίυγα ἴο ἀΘΗΥ [Π}8 σμαῦρο. ΤῈ6 
Ῥγοἀυοοι οἵ δβοιῃβ 8 οὐ 10 πογάβ, ἢ 0} ἀγθ οὗ [86 σπαγδοίον ἱπ α065- 
ἔοι, 888 αὶ 1.116 νοῖσὲ ἰῃ δαςδ ἃ τηδίίοσ. ὙΒΟΤΘ ἰ6 [Π6 ὈΟΟΚ πῃ (86 
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ΒΙ0]6, οὗἨ ΒΔηΥ δοῃδί δ ᾿ἰθηρίἢ, πος οουἹὰ ποῖ Ὅ6 Ῥτγονδὰ ἰοὸ δὲ 
Αγϑιμδίς οὐ ΗδΌΡιηἰο, ἢ βοῦιθ ἴδ ογὰβ Ἀρρσ δοδηρ, οΥ οοηΐοστηϊηρ ἰο 
(8686 1ἀΐοπηβ οοπδβίϊυϊα 8 ὑσοοῦν 10 ἀοεβ πο ἴο ον, πποδὶ βΌΓγοὶυ, ἐδ 
ΒθοΝ νου 88 δτὸ ἅπαξ λεγόμενα, τὰ οἵ οοὐυτεο ῥαί Ἠοῦτεν. ὙΓΜδὶ 
Ἡοῦτονν τυγίιοσ [88 ποί Βο6 βυςἢ ΜΓ ἢ 
ΤῊΘ γαῖ ἰ8, {πὶ 41} (86 ἀϑύ8] ἰανγβ οὗ (86 Ηοῦγονν, Ῥοῖἢ 88 0 δσγηίδχ 

δηὰ ἰο ἔογπιβ, γοΐζη {πγουριουΐ (86 Ηοῦτεν οὗὨ [18 Ὀοοῖς, ὙὍὙμὸ Ηδῦγον 

ἐ 661} Δρργοβδοῖθθ πθδρογ 6 ροϊάθη 826 ἴμδη ἰμδί οὗ Εσγα, οὐ οἵ Εἰζεκίοὶ ; 
Τταῖρλὶ αἰπιοδί βαγ, (ἴδῃ {μδὶ οὗ ϑοσοιΐδι. Βυὶ 16 1π6 θοοὶς Ὀ6 ψαπυΐπο, 
[θη βμουϊὰ 6 Ηδθῦγον Ὀοϊοης ἰο ἰδ εὐΐρον ἀρ; 1 (δαὶ οὗἩ πεασὶγ 

811 ει ἰαίοσ Ηθῦσον υσίίοσβ. Οὐλοίοίλ ττ8β, ποῖ Ἰοῃρ βίποθ, ρυΐ ἄόυσι ἴο 
8 ὙΘΙῪ ἰαἰθ αᾷ6, οὐ ἴ86 ρτουπὰ οὗ (86 1κ6 οβασβε. Βυΐ εἶποο Ηϊγίσίεά 
ῬΌΔΙἰϑοὰ ἰδ Ομ. ΘΠΙΔΓΥ οὐ (μἰ8 Ὀοοκ, 1 Ὀοϊονο 111|6 βῶβ θθθῶ δαϊὰ 
δραϊηδὶ [86 Ὀοοῖς οὗἩ ΟΟΒ6Ι6ἢ οὐ (μΐ8 στουπά, ΑἹ ]δδβί, βογθ οδῃ δαὶ 

1116 μὰ }81}} βδὶά. 
Τῆδὶ (86 Ῥοοῖς οἵ Ὀδηΐθὶ οομίαὶμ ἩΘΌΓΟΥ πογὰβ υδοᾶὰ ἰῃ Ἴ:6 ϑϑῦδα 

οὗ ἃ ἰαίοεν αρ6, ΟΔτ ΒΌΓΘΙΥ ποὶ δἰὰ (μ6 Οὔ] οίον ὑο (8 ξεπυϊποπθθα. Οἱ 86 

ΘΟΠΙΓΑΓΥ, ἰδὲ ἴδοι Β6]ρ86 ὅο ΘβίδὈ} 188 ἐΐ8 σεηυΐποπθθθ. 1) δΔηΐοὶ, μοῦ ἃ 
οἸ]ἃ, τῶ Ὀσουρθν ἰο Βαθγίοῃ δηᾶ ἱπδιγυοίθα ἰῃ (86 ἰδηρύαρο δοὰ 
Ἰοδγηΐης οἵ 186 Ολαϊάδες ὉΥ͂ 16 οουγίεἴδδομοσθ. Ὑμαὺ μΒ6 πτοῖθ διὰ 
δροῖο ὈοΐΒ Ηδῦσον δηὰ Ομδιἀθα τὶ! 6886, δὰ θαυ Υ Μι6]]}, ἰ86 ῥγονθὰ 
ἔτοια [86 πιδῆποσ οὗ μἷ8 ἀϊοίίου ἰπγουρθουῖϊ. ὙΠ (86 οχοορίου, ἐμαὶ 
6 τοϑοσ δηάβ Ηἰπλβοὶ ἢ Ῥαβϑίηρ ᾿η0 4 Ο 8] 466 οἰθεμηθῃΐ, ΟΣ σδίδμοσ, (μδὲ 
δ τηδοίβ {86 δυῖμοσ ἴῃ Ομ] άθθ οοδίιπλθ, 811 18 (6 βα!β. ΤΠ ΥΕΙΥ 
ΔΔΙΏΘ Ῥαγϑοη ͵β δοίου' δηἃ βρϑβίκασ ἱβγουρὰ δηά ἰΒσουρῖ. 1 μ0 δά άγαβδβϑα 

108 ἴῃ ἷ56 ΟΠ Δ] άθθ Ἴοοβίυσῃηθ ἰο- δ γ, ἰΟΤΏΟΣΤΟΥ ΒΘ Οοἴποδ ἰῇ ἃ ΗΘΌΓΟΥ 

ἄγοβϑβ, Ὀὰϊ τὴ (Π6 βδιὴθ ἴβοθ δβη ΠΠΒΠΏΘΙΒ 88 θεῖοσο. ΤἨΐ8 18 δὶ} 186 
ἀἰδδιθηοθ [δαὶ ἰ8 ρΡεγοθὶ υδΌ]6, θαίνγαθη [86 0 Ῥδσίδβδ οὗ (6 ὑοοκ, ὙΤμοσθ 
15 ποὶ ἃ οοπιροκί(ίοη ἴῃ 8}} (86 ΒΊΡ016, (μαι ὈΘΆΓΒ ΒίΓοΏρΡ ΣΙ τραγκ8 οὗὨ ὑπ} γ 
διά ἰάθη οὗὨ δυϊμοσϑῃὶρ. ὍΤμ6 ρϑου αγῖλο8 οὗ [86 ἩΣΙΓΘΣ ΔΓΘ 80 ΣΩΔΗΥ͂ 
δηὰ 80 βἰγϊκίηρ, ἱμδὺ 10 ἴδ ἱπιροββϑὶ Ὁ]6. ἰο ονθγϊοοῖς (βθπὶ οσ [086 δίρμιὶ οὗἁ 
[μθ}. Ἧ7ᾶὲ ΚΠΟῪ ποι ίηρ, ἸΏΟΓα οὗ ρδβϑίηρ ἔσοπι ΗἨοῦσο ἴοὸ Ομαϊάθα, 

δηὰ {Πδη ἤτοι Οἰδ]άθθ ἰο Ηδῦγον, ἴδ (δαὶ νγὲ ἀγα γσοϑάϊην ἀϊθδδγοαὶ 
ἀϊαϊοοίβ ἱπάθοα, Ὀυϊ ποὶ αἰδαγθηῖ σοπιροβδίοηβ. ΝΘΥΟΣ ψΔ8 ἴθοῦο δῇ 
ΔΌΪΠΟΥ ὙΠΟ 8 ΠΟΤῈ ΠΟΙ ΘΙ ΘΙ Υ ἢ] 56] ἢ, δηὰ δορερον ἑάδηι τἰμγουρμοιι. 

10 ἰθ {π6 πραξίοτ, οὶ {Π6 ΠΠΔΠΏΘΓ ΟΥ δἰγ]6, οὗ [ 8η16}, ψνμΐοβ σραΐκοθ 1 ἃ 

ἀἰβίσυ!᾽ Ὀοοῖκ ἴογ γοδάθσβ. ΤΠ6 βθηίθῃοαθ ἅτ πο Ῥαγίξου ασὶγ ἱπνοϊνοὰ 

οΥ ἰηϊγίοαίθ. ΕἸ11ρ518 18 ποῖ 80 ἰγθαυθηΐ 88 ἰῃ ϑοῖηθ οἷος Ἡθῦγον 
Ῥοοκθ. Βυΐ [86 Βγπ10018 ΓΘ ϑβοιμθίϊπιθ8 οὗ βαομβ ἃ πδίῃσθ ἐμαὶ (ΒῈῪ ἀο 
ποῖ ἱπίαγργαὶ {πϑιηβαῖνθβ, δπὰ πθαὰ {π6 ἱπίβγροβίοη οὗ ἰμη6 απιφοοἐπέσνρτο- 
ἔθ᾽ Μ᾽ ΔΟ 0148 ἱπίθγοουγδο σγῖὰ (86 Ῥγορμεί. Τὸ πιβῖθ ἃ ροροσγ δρρ]ϊοα- 
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εἰοπ οὗ 8 ῥγϑάϊοίϊοπβ ἴο βυθηΐβ 'ῃ Ὠϊβίοσυ, 8ὴ δχίθηδεά Κηον]εᾶρε οὗ 
ΒΙΘΙΟΓΥ 18 ποοθα. Βυΐ (Πϊ8 ἀοθ8 ἢοὺ γϑϑυ]ΐ ἔγοι δὴγ ἴδυϊε 'π (86 ἀϊΐο- 
ἐἴοη, οὐ ἔγοπῃ ννϑηΐ οὐ 5.}}} ἴῃ τ1Π6 Ἰαπρυδσθ. [ὲ σθβυ! 8 ἤτοσι 1[ῃ6 Ὡϑίατθ 

οἵ ρτοαϊοϊίοη, σι Βθη ἰΐ 18 οοιϑα ἴῃ βυῃθοΐβ δῃὰ ἰσορο. 
ι Ἰι88 Ὀδ6η οΟὈ]οοϊοὰ ἴο {Π6 ρσαηυΐποηθβϑ οὗἩ {π6 Ὀοοῖ, [πὶ ἰδ οοπίδϊ ἢβ 

ἔισο αἰἴδγθηΐ ἰδησιδσθθ. ὙΥΥ τοὶ το͵θοὶ [Π6 Ὀοοῖϊκς οὔ ΕΖτγα ἤθη, {ἴ 

δι ο ἢ 8. στουηα θ6 ἰδ 16 ὙΠ 88 1116, ο΄ ρογῆαρβ 1688, ρραγϑοηὶ 
Το 580η, ({18 ἰαί(6 Γ ὈΟΟΚ Ρ48868 τηογ6 ἰἤδη οηςα ἔγοαι Ηοῦτγον ἴἰο Ομ] 466. 

1 ἀο ποῖ υπάργίϑκα ἴο ρίνθ ἃ βϑρβοϊβο τθᾶϑοὴ ὙΠΥ Πδηϊοὶ τυτοία ἴῃ ὑ0ὸ 
ἰαληρύασεβ. Βὶ {{||8 18. μἰαίη, ν]Ζ., {μῃδὲ ἢ6 8. ΘαυΔ}} 77 αὖ Βοὴθ ἰπ ὈΟΙΒ. 
Ἀποίβον ἰμΐηρ αἰδο 8 ρ]αὶη, νἱζ., (αὶ τι βθη Ηἷδ ὈΟῸΚ 88 τί τἴθη, [ἢ 6 
τοδὶ τη888 οὗ (8 ὅθ ν8 ἴῃ Βαθυϊοη πλυϑὲ ἤανα ὈΘΘΠ ΤΠΟΓΘ τα αν νυ ἱ ἢ 
ΟΒβὶάθο ἰβδὴ ψῖ Ηδῦγον. 81}}1 ([ὴ6 Ηδῦγον 89. 4 τογίίέον Ἰαυρυδρθ 
ἯΕ, 1 1 ΤΩΔΥ 80 ΒΡΘΔΚ, ἃ ᾿ἰνίηρ οὔθ. ΑἹ] ᾿Ἰϑαγπθᾶ ογ νγ)6}} ἰηϑιγυοίοα 
Ῥογβοηδ οου]ὰ τοδά ἱὺ ἢ οα86. Ἐθοθηὶ Θχρογίθῃοθ ϑπηοηρ Μίββίομδ- 
Τίοδ ἴο (ὯὮ6 Ατδθίδηβ ἰῃ Ῥαϊθβιΐμθ, βῆονβ ἱπαὶ ἴδ 8 ἸΏ ΥΘ ρδβίϊπιθ ῸΓ 
(θη ἰο ἰοδῦῃ 186 Ηεῦγον. ὅο0 ἰδ πιυβὲ ἢανθ Ὀθοη Ὑἱ 8 186 Ββθοοηᾶ 
Βεοηογαίίοη οὗ ἰπ6 ΗΠ ῦγανβ ἴῃ δχ ϊα. 

Τμαὶ θδηϊθὶ δὰ γθββοῦβ [ὉΓ ([Π6 δχοῆϑδηρθ οἵ ἰδηριδροθ, ἩΝΙΘἢ 

βϑι 18ῆ6 ἃ δἰ8. ΟἹ τϊηα, 11 8 Π6641688 ἴο βυρραϑί, δίηδα ἢ6 ἢδ8 ἄοπα ἱΐ. 

Βα ἐξ δἷβ νοῦὶς θ6 δυρροϑιεἰου8, Δ8 80 ΠΊΔΗΥ τοοθηΐ οὐ 68 4!]6 66, δηὰ 1 
ἱς ὈαΙοπρβ ἰο (86 δσὸ οὗ (6 ΜαἼοσδῦθοϑ, ναὶ ἱπάυσαπηθπὶ οοὐἹὰ (ἢ 6 

ΤΟΙΏΔΠΟΟΥ ἢανθ ἰο ψγίίθ ἴῃ {ὸ ἰαπσυᾶσοδῦ [Ὁ ἰὰ Ὀ6 86ἰὰ, (45. ἰΐ 1188 
Ὀ66η), (παι (μ18 ταὶ σὺ μ6]Ρ ἴο ραΐηι οὐ" κιἷ8 ὈΟΟΚ οἡ ἴὴ8 ρυ]}!6 88 ἃ πιοῦθ 

δηοϊαηΐ οη6, (ἢ6 ΓΟΡΙΥ͂ 18, (δύ τ[Π6τὸ ἀργὸ ργορμϑίβ οοηοπηρογαηθουβ δηὰ 
Βα θϑοσυρσηῖ, Ψγ80 Πδά Ἰ᾿ἰνοα ἴῃ Βδογ]οπία, Ὀυϊ ννο86 ὈΟΟΚ8 ἀγα ποὶ δ }1η- 

δυ4]. [Ιἐ πουϊά ἤανθ ὕθθῇ πὸ τηδίίϑγ οὔ βυιυρίείοῃ, {μη ἴδ 41} οὔ Πλαπίοὶ 

δὰ θ6θη οοιῃροβοά. ἱπ Ηοῦγον. Βαϊ (Πδὶ 8 ον οὗ 16 Μασοαδαδαη 

Ῥογίοά οουϊὰ νυῖϊθ βὰς ἢ}! ΟΒαϊάδβθ, οὐ δυο Ηῦγον, 88 Πδηΐθὶ ἢδ8 ν σὶ ἢ - 
θη, 18 τυ οἷν ἀραϊηδί 811 ργοθδθ  γ. Ὑου]ά τμαὶ Φογοὴθ μδὰ ρίνβη υ8 

ϑίγαορβ. δπὰ Τοῦὶε ἰπ 186 ογίρίπαὶ8! [τ ψουἹὰ Π6ὴ Ὅ6 ΠΊΟΓΘ ΘΕΒῪ (ο 
ἀδοϊάθ. Βαϊ (μαὶ (6 ΟΠαϊάθθ τεπηδϊ ποθ 80 δχϑοῖΥ οὐ ἴἢ6 βᾶπ6 {γρ6 
88 {παὶ ἴῃ ΕΖγα, ἀοννῃ ἴἰο 186 ρετγίοά οὗἩ τ6 Μαδοοβῦθθβϑ, ἰΒ αραϊπβὶ ργοῦὺ- 
ΔΌΪΙγ. ὍΤδδ ρῥγαβοπῦ ΟΠ δ άθα οὗ ἴμ6 Ὀοοῖ 18 δὴ ονϊάθηὶ ρ]οάρα ἴον 18 
ΤΏΟΓΕ δἀνβηοθά ἀσὲ. ΑἹ] τΠ6 ἰαῖον Ομβίάθα ἐμαὶ τ Κπονν οἵ, 18 ἀΐβογδρ- 

Δηῦ ἴῃ ΠΊΔΩΥ ἱπιρογίδηϊ τοϑρθοίβ ἴσοι {πα 'η Π,πῖ6] δπὰ Εἔζγα.Ό ῬΒοποα 
ἴπθη σδῃ [ἢ6 ῬτοΟῦΔΌΙ ΠΥ 6 πιδάθ ουΐ, (δὲ 4 ττίῖαν οὗ [Π6 Μαοοδῦβδθδῃ 
Ῥοτοά, βῃιου]ὰ Ὀ6 δῦϊθ, οσ Ὁ6 ἱπάυοςρά, ἰο νυγῖϊθ ἱη 186 οάον Ομ] άθ ἢ 

ἹΚποῦεὶ οδ)θοίβ ἴο 16 Ομαϊ θα ραγί οὐ Τ)απίεὶ, {παὶ 10 οοπίαἰη8 ἐεγείαμ 
τογϑ. Ηἰ8 ἱπίδγοποο τνουϊά θ6, (Πδὶ (6 Ῥεγβίδῃ, 'ἰπ Πδη 6} 5 ἐἶπγα, οου]ὰ 

ποῖ δᾶγο ἰηθυσησοα (16 ΟΠα]άθο6, δορὰ ἱμογοίοσα [Π6 ὈοΘΟΚ χηυϑὲ αν θ6 6 
᾿ 84 
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νυτὶ θη δἱ α ἰδίοσ ροσοά, Βιυὶΐὶ οἵ [686 80 Ἑδ] ] ᾶ Ῥογβίδῃ πουάβ, Β6 [ιδ5 
Ῥγοαυοεα ΟὨΪΥ (ῃγΘ6, ν]Ζ. Τὴ, ΓΙΣῚ3) 8δη4 Ὁ. Τη6 δεγδίατι οτὶρὶῃ οἵ 
16 ἱνο ἢγϑί ἰ8 Δορϑί μον ἀουδιεα] (666 (168. [,6Χ.) ; δῃὰ 88 ἴο (88 (μὶγὰ, 
Ἐυογοὶ (ΗθὉ. Οὐοποογα.) ἀθοίάθϑ δἰ γοπ ον αϑαϊηϑὶ [ἢ6 Ῥαγβίδῃ ογ βίη, 85 

Π6 αἷβο ἀοββ δραϊηϑδί ἰμαὶ οἵ (88 οἱ δῦ ἵνο ; δῃὰ βδϑϑιλησὶν ἢ ροοά τοδ- 

δοῆ. Οη δὶ ἃ β'σῃϊ δῃηὰ ββπαυ ἰουπάδίϊοη, ἰἤθη, ἀοοβ Καοῦεὶ (δίκα 

18 βίαι οη, βθη ἢ6 8858118 [(ῃ6 ρα πυ 6 688 οὗἉ {π6 ὈΟΟΪΚ οἡ βοἢ ἃ στουπά! 
Εὕνϑῃ 1 6 τογὰβ οτὸ Ῥογβϑίδη, οὐ γδίῃον ῥαγϑὶ, ον οου]ὰ ὁ θ6 Βῃονγῃ 

18δι [86 (ἸΒα] άδδηβ τῆο οδίηθ ἴγοπι [6 σΟυΠΙΓΥ οὗἩ [6 Ῥαγβίβ, ἀϊὰ τοί 
ἸΠΟΟΓΡΟΓΑΙΘ βοχὴθ οὗἩ (π6 ποσγὰβ οὐ {μοὶγ γϑγβϑοῦϊασ τὴ ἢ [Π6 Ἰδροδρθ 
ἭΔΙΟΝ (ΠΟΥ ΒρΡΟΚα ἴῃ ἴΠ6 {ἰπ|6 οἵ ΠΔηΐ6] ὃ 
ΕἾΠΑ ]γ, [86 Τοϑθιμ]ᾶποθ οἵ Τ).8η16] ἰο ΕΖε Κί οὶ 18 80 βι τ Κἰπρ' 88 ἴο 186 

086 οὗἉ ΠΒΠΥ͂ ὙΟΓΩΒ ῬΘΟυ ΑΓ ἴο (Π6 Ἰαίο᾽ ΗΠ οΌγονν, (αὶ Τοηζοσκο σηδἰηίαὶμσ 

ἃ αἀεεῖσηεά Ἰηναξίοη, οἵ ἴῃ ἰαἰί6 τ, ὈΥ (86 Ἰαῖα γιοῦ οὗ ἰῃ6 ἴοσιηθσ. Ὑοί 
ὙΠ αὶ [Π6ΓΘ 18 οὗ δυρυπιοηΐ ἴῃ (ΐ6, (0 ῥσονθ ἴδ Ἰβδίθηθββ οὐὗἩ ἴῃς Ῥοοῖ οὗ 
Πδηϊοὶ, 1 οδπηοὶ 866θ. 1θηροῦκο ἢγϑδὶ δϑϑυμπηθβ μα ἴῃ 6 ὈοοΚκ οὗ ΤὨϑγδηΐοὶ ᾿8 
ΒΌΡΡοδ᾽ εἰ ἰου8, πὰ Π6 δοοουηῖδ [ὉΓ 118 γϑβϑιϊδησα ἴο ΕζΖοκίοὶ νὰ 
ΤΕρΡΆΓΑ ἴο αἰοίοη, ΟΥ̓ ΑΒβοσυιηρ ἰΠ δὶ ᾿ΐ ἰδ δὴ ἐηείξαίέο. Βυϊ ταὶ Ηἰ πο θ 
Ὧ6 ἴϊοπι γονϑγϑίηρ (ἢ Ῥιόοθβδ, αηα τοϑϑοηϊηρ (08: Παπὶοὶ πῖὰ8 βτεὶ 
τ θη, δηα ΕΟ Κίοὶ] οορίοα αἴογ πα" [1 1 βηρσογίκα ΣΘ 808 ΘΟΥΓΤΘΟΙΪΥ, 

(ΒΘ τα ΤΩΔΥ͂ ΡῸ 8 5160 ἰδγί ΠΣ, δηα τηὰλκα δηοίμοσ βυ]ορίβπιν ἰπυ5: ΤῊ 
«Αεοοηδῖο ἰδαΐαδ ὮδΘ ΤΩΔΏΥ {Π]Πρ8 'ἴῃ οομτηοη ἢ ἢ [Π6 δογρίυγαὶ Ιεδῖδῃ : 

ἰδπογοίογα (86 δυῖδοῦ οἵ {π6 Ἰαϊ[6Γ τηυβὶ ἤανα οορ]οα τοι [6 ἔοστηοσ. 1 

ΤΩΔΥ ὍΘ σοην θη θηΐ, ἴῸΓ ΠΟΥ ΑἸ ΡΌΓΡΟΒΘΒ, ἴῸ Ἀγσα 'π βυςἢ 8 ΨΆΥ, ὙΠΘΓΟ 

8 Ῥοΐηΐ 18 ἴο 06 σαΓτ α δὲ 4}} δάἀνθηΐίυγοβ, δηὰ οη6 σοτητηθηοο8 ἩΠῺ 8 ---- 

ἀείεπα εἰ (ἰαγίλασος Βυὶ ᾿ξ τπλϑῖκθϑ ποῖ τηυοῖ ἰπ ἔΆΚΟΥ ΟΥ̓ 8. 8.56, ἴο 

ΘΙΏΡΙΟΥ͂ ϑ0 ἢ). ἀγρσυτηθηίβιίοη ἴῃ ἰΐ8. Ὀ6 Πα] ἃ, ΑἸΘΥ 4}}, τηογϑοόνοσ, [ἢ Γὸ- 
ΒΕ ὈΙποοθ θαίννθθη ΕὐΖοκίθ] ἀπὰ Δ πῖ6] ΟΥ̓ ὯῸ πηδϑπβ ὕγονθ οοργίηρ ἴἢ 
εἰπὸν. ΤΟΥ͂ βῃονν σοπέεπιροναπεοιδηδθξ ἴῃ (ἢ6 ᾿ΓΙΘΓΑ, θαγοπα ἔαιτ 
ἀουδί; δυὶ ποὺ (86 ἀδροπάδποσδ οἵἉ οἰ μοῦ ὑροη [Π6 οἰ 6Ὶ. 

8 ὅ. ζηϊιι οὗ ἰδὲ δοοῖ οΥ ξαπιοηδ88 οΥΓ Αμλογελίρ. 

ΒονιΠοϊάϊ ννὰ8 (ἢ ἢγβι, 1 Ὀθ]ονο, ἰο ἀνθ (Π6 Ὀοοκ οὗὨ Π.8η16] ἰηΐϊο 

φῖης ραγῖβ, δηα βϑϑίρῃ ἴο ἰΐ 8ὸ τίϑὴγ αἰ ἤδγθηΐ δυΐμοσβ.Ό Τἢϊθ 85 εὐςἢ 

Βῃ ΘΧΙΓΑνΆΖΒΏΟΒ ἴῃ ΟΥ ἰοΐβτ), (παῖ τ ἢ88 Δα Ὀὰυΐ ἔδνν 1 ΔῺΥ δαἀγνοοδίοβ οὗ 

ἑτηϊδίοσβ. Εὐἰσππογῃ σοηίοηϊοα Π86 17 τ ἑσο δυο ΓΒ, ΟΘ ἴὉΓ [86 

Ἡϊδίογυ, δηἀ Ἀποίποῦ ἴον (6 ργοριθοίεβι Πα οοποϊυβίοη οἵ Ὀοῖῃ 11.686 
ΓΪ ΟΥ̓ ᾽8) (πὶ (Π6 ὈοοΪκΚ ἰ8 ἃ γε ϑἠ-ππαδὴ, τηϑθ Ὁρ ΌὈΥ ϑοῖῃδ ἰδίοσ ὙΧΙΟΡ ἴῃ 

[6 ὙΔΥ οἵ σοπρ  ΐπρ ἰγαστηθηῖθ ἴγοπι αἰ δγθηῦ οοπιροβιοηβΒ. Βυϊΐὶ {Πιὲ8 
διουπά δα8 Ἰοπρ βδίῃοθ Ὀθθῃ δοδηαοηθα, ουύθὴ ὈΥ ἰδ6 δὸ οδ θὰ 1ἸΡεσαὶ 
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ασἰτἶοθ. ΒΒ] δεἶκ, τἢο 18 ὁῃ6 οὗὨ ἔμοῖι, τὶ σανϑ (818 οὐ  ἰοίβια ἃ ἀθαίῃ- Ὁ] 0 ; 

Δηὰ ἰΐ 18 ποῖ ργο 8016 (Βαὺ ᾿ξ ᾿Ν}}} δνοσγ δἰἰδίῃ ἴο ἃ γεβυστβοίίοη ; (Τ Β60], 
Ζο βοῦν Νο. 8. 8. 242. 8.). ΤῈ 16 Π666]658, [μΠογοίογο, ἴο ἀἰϑουδδ (ἢἷβ τα δῖα Σ 

αἱ ΔΏΥ Ιδηρσι. [5}.8}} πιο δάνογί ἴο δοπλθ οὔ [Π6 αυρυτηθηΐβ ὉῪ ψ ΐοΒ 
186 υῃ!}} δηα 88:26 Πη6588 οὗ (86 ὈΟΟΚ γα δϑίδ ὉΠ θὰ. 

(1) Ὑπό ἰβ δὴ δνϊάθηι ρέαπ ἰὴ (86 Δγσδαηρθηιθηὶ οὗ (ῃ6 Ὀοοῖ. Τὴθ 

λϊϑίονισαΐ ρατὶ ἰ8β Ογ ΘΓ δηὰ οὨγοηοϊορ Α ΠΥ ἀγγαηροά. Τὸ αἰγὶ 
Κιησβ Ὀγουρῇΐ ἴο ν᾽ ον δασορθα ϑδοῦ οἴ οῦ ̓ π (Π6 ΟΥΟΣ οὗ ἰΐπιθ6, 88. νγγ6]} 88 

οὗ {π6 Τσουγγθη 65 ὑπάθγ (Ποῖγ γεῖρη. [Ιἢ ἴπ6 »γορὴλοίἑοαϊ ρατῖ, [ῃ 6 ΒΕ 
ΔΙΓΆΠβΘΙΠΘηΐ 18 ΓΕΌΪΑΓΙΥ οὔβογνθά. ΤῊδ Βοοῖ 88 8 ΨΠΟΪ6 Π88 δ δρρτο- 
ῥτίδϊθ ἱπιγοάυσίίοη ἴῃ οΠδρΡ. 1.) ἃΠἃ δὴ Δρρτοριϊαίθ δπαϊηρ 1π οἢΔρ. ΧΙΪ. 

(2) Τογο 18, 885 ἢδ8 δἰ γεδα  Ὀδαη βαϊὰ αῦονθ, ἃ γαβοιίδησα οὗ οἢδγ- 

δοίεσ ἰῃγουρσῇ δπα (ἰμγουρῇ, 8ὺ οχϑοῖ 38 οϑῇ ΒΟΆΓΟΟΪΥ Ὀ6 ἰουηᾶὰ ἴῃ ΒΩΥ͂ 

οἶον ὈΟΟΚ ἰπ 4}} (6 Β10]6.ἁ. Ενϑη ἰῃ ραϑδβίηρ ἔγοιη Ηθῦγον ἴο ΟΠ δ] ά66, 
ηα υἱοῦ υϑγδᾶ, (6 ἀἰΒγθηοθα 'π 817]6 απ ομαγβοίογ οδηποὶ ὃ6 αἱ αἱΐ ἀϊ8- 
φογηρά. Τῆι αἰβθγθηοθ 8 βίτρὶν ἐἐπσιϊξίϊο, ἀπ ποι ἰηρ τόσο. 1 
ΒΘΕΏ13 0 Π16 ᾿ῃ ρΟββ᾽ Ὁ]8 [ῸΓ ΔΩΥ οἢ6 δἱ 81] δι} }Π16ἀ ἴῃ ἀϊβοσγηΐηρ ἴἢ6 οἢδγ- 
δοίογίϑιῖς8 οὗ νυγιἰηρ, ἴο τεδὰ (6 ὕθῸΚ {Πγουρἢ δι θητν  ! γ ἴῃ (Π6 οΥἰ ΠΑ], 
]Πουΐ δ ονογν ΠΟΙ λἱπρ σοην]οίοη (μαὺ ἴ[Π6 ῬΠΟ]6 ργοσθοάθα ἔγομι 016 
ΡΘῺὮ 8πὰ ομδ σηϊηᾶ. 

(8) ΤῊῺΘ βαν γΆὶ ρογίοηβ οὗὨ (ἰἸ Ὀοοῖς, ὈΟΪΒ ἴῃ ΒΙΒΙΟΣῪ δηὰ ὈΓΟΡΏΘΟΥ, 

οἰδηά γοϊαϊθα ἰο βαςοῖ, δῃα 8ΓΘ βί σα ἰδ, ἰῃ 8 νυν οὗ γοβρθοίβ. 
ΒΕ, κα. 2: 41 ἀπά 8: 29. .-- 4: 1---ὃ δηὰ 4: 87, 6: 29. ---- δ: 80 δῃὰ 6: 

28, δηὰ σοηθγα ν οἴ αρ8. ἰἰϊ. ἀπὰ νἱ. --- ΟΟἸΏρ. {86 ἰαἰίοτ ραγὶ οὗ ἰϊ. ἢ 
ΘΟΥΓΕΘΡοΟηϊηρ ρᾶγίβ οὗ νἱΐῖ. υἱ. ὅ8ο 8: 20 βεᾳ. Μὴ 12: 4, 9. --- 9: ὃ 1} 

10: 2, ὃ. ----8: 16 νιίῖι 9: 21. --- 8:18 στ 10: 9. --- ΟΟΏΊΡΒΑΓΟ, ΣΏΟΓΘΟΥΘΓ, 

2: 49 ψ"} ὃ: 12. -- ὅ: 1,2 ἢ ὅ: 28. ---ο δ: 11 ν ῖ}} 2: 48. ---- ὅ: 18 Βρ6α. 
πὴ(ἢ 4: 22 86α. --- θ: 1---ὃ ὙΠ Θ: 28, ---- 8: 1 δ6ᾳ. νυ ῖτἰ 7: 1 866. --- 9: 21 

11} 8: 1 86α. --- 10: 12 ψῈ 9: 28. 

Βεβίἀθβ 686 δβῆη 1168, (πο ΓΟ ἅτ οἰ 8 81}}} σῦοτο ἀδοϊβῖνο, Ὀθοϑυϑθ 

[ΠΥ ΠΑΥ͂Θ τεβρθοὶ ὑο ρθου Αγ }1165 οὗὁὨἨ ΡὨγαβθοΪοσῪ Ὑ οι θαϊοηρ ΟὨΪΥ͂ ἴο 
118. θοοκ. 
Οὐρβγο ἴπ σογηταϊπαίἰοηβ ἴῃ 2: ὅ. 8: 29. ---- ΟΟΣΡΕΤΟ αἷδὸ ἴπθ ἰάϊο- 

ΠηΔ 116 ῬΏΓΘΒ6Β, ὐνν ἢ ὙΠ 1 2: 28. 4: 2, 7, 10. 7:1, 7. -το ϑπΔ ΝὮΡ, 8: 4. 
ὅ: 7. 4:14 -ο Ὁ Ὅτ, δ: 6, 9, 7: 28, οοπαρ. 10: 8. ---- ὙἹ ΧΡ 9325, 8: 8. 

6: 24. - Π35ΓΙΒῚ ὙΠΟΙΣ, 4: 16. ὅ: 0, 10. 7: 28. --τ ΝΟΣ 3. ΡΩΝ ΒΡΌΌΣ, 

ὃ: 4, 7. 4:1. ὅ: 19. 6: 2ὅ. --- ΑἸδο [16 ἀδδίφηαιίοη οὗ (ἴτηα ΌΥ ἃ ρθουν 
166 οὗ Ὁ», 8: 27. 10: 8. το ἽΣὩ5, 8: 19. 11: 27, 88. --- ΤΏΘ. ῥδου ας 

ἘΞ ΤᾺ τγοίεγεῃσοδ ἃγὸ οοηϊογπηθαᾶ ἴο ἰδ ἀϊνβϑίοη οὗἁ σΠΔΡΊΟΙ δηἃ νϑῦβο ἰῇ οὖγ Επρ- 
115} ΒΙΌ]ς, ἴον τπ6 5 Κα οὗ ΠΟΤῈ ΘΑΞΥ͂ σοτηρατγίβοη. Τ]6 ΗΘΌΓΟΥ ση δ6 685}}Υ (οππηά, 
ἴἢ σΆ868 Ἡθοτο ἰΐ αἰ Γ ἴῃ [18 ποϊαιίοι. 
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155), 8: 18. 10: 9. --- τ γερῷ, 9:27. 11: 81. 12: 11]. -- τ ὩΣ ἴον Ῥα]εββ- 

ιἴη6, 8: 9. 11:16, 41. Οὐοιηρᾶγο 8180 ἴΠ:6 νϑγίουϑ σ8868 ἴῃ ἩὨϊοΐ 4016] 
ἰβ τηδηϊοποά δηὰ οοτητιθπαοα, 2: 260. 4: 8, 18. 10: 1. ὅ: 11. 9:.28. 10: 
11,19. Τὴ τγοροιοη οὗ ποῦ οὐ 688 ΟΥὁὨἁ ρΑΘΒΑΡῸΒ ἰῃ ΠΟΑΡΥ [6 βϑιηθ 

ΜΟΓΩΞ, ΤΩΔΥ δ6 56 6η ἴῃ 8: 7, 10, 1ὅ. 4: 10 864. ἀπά 20 β6ᾳ. 8]. 

ΤΏδ56 Αγ ὈΥ ὯῸ Πη168Πη8 8]] [116 ΓΘβθῃλ Ὁ]Δηο 68 δΔηα Δ] η11168 οὗ ἀϊβεγεηὶ 
ΡδΓ8 οὗ {Π|᾿π| ὕοοκΚ. Νοιμίηρ οδῃ Ὀ6 πλογα ρδὶρδῦϊθ, (μη (δὶ {π6 86 ἀϊῇ- 
[δγϑηΐ ρϑγίβ, Ὀο ἢ Ηἰδίογ ο8] αηἀ ρσγορμθίϊο, σοπηθ ἔγοῃι {116 κϑῆγθ δουγοῦ, 

δηά δαὶ τὴ {ἢ 6 οἷα {ἢ 6 ΓΘ 18 ἃ υηἰΥ δπα οοτηρ θίθ 688 οὗ ἀσβίρπη. Τθοσα 

8 ἢοΐ ἃ βίγιῃσίατα οὔ 6 ν᾽ Π0]6 ἀγϑδ οὗ βδογεὰ στουηά, ἴῃ νυ ἰσὶ εἰ ραγίβ 
ἈΓΟ πηοῦὸ Ποπιοσαηθουβ, μοίίον Βι[οἀ ἰο 686 }} Οἵ 6 Γ, οὐ τόσα βσγυ ἀονε- 

ταἰ]οα ἰοσείδοτ, (ἤδη ἴΠ6 οθ Ὀεΐογθ 858. Τμαὶ Βεουγί οὶ βου] ᾿τηαρὶηθ 
1Π|6 Ὀοοΐκ ἴο σοτργ 86 Ὠἰῃ6 ΟΥ̓ ΘνΘη βαεύϑῆ δυςΠΟΓΆβ, σου ἃ 6 ὑπϑοΤςουηί8 06 
ἰῃ ΒΩΥ͂ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ Ο886 --- Ὀυΐ 8111} 11 18 ΠΟΙ ΒΙΏΡ ΨΘΓῪ ΒίγδηρΘ [ὉῸΓ  υΐπλ. 

δ 6. Οσπμίποηοδς ἀπά Αιμλεπίτοϊίῳ οΓ ἐλ6 Βοοξ. 

Ι )οἵπ {{|6886 ἔνγο σδίθρογ 65 ἰοσοίμοῦ, θθοδυ86 1ὲ ἰ8 ἀϊῆους ἴο ἰγοδὲ οὗ 
[ἢθ6πΔ βαρδγδίθϊγ, πιπουΐ τ ΚΊΠσ ΤΩΔΩΥ͂ ΓΟρΡΟ( Πἶοπ8. 1 186 ὈοΟΚ ὃδ6 
φεπυῖπε, ἱ. 6. 15 ῖὲ Ὅ6 1π6 ργοἀυοσίίοη οὗ απο] (πΠ6 »τορλεί, ([ῃ6ῃ ἰδ ἰϊ οὗ 
οουΓβα ατὐλεπέϊο, Δα ἢδ5 8 (Δ[|γ οἰδίτῃ ἰ0 ἃ ρΐδος ἰὴ (ῃ6 Οδηοη. 

ΤἼΠ6 οὈ]θοιίοηΒ πηδάθ ἴο (6 σαηυϊηθησβ οὗ 186 ὈοΟὶς ΔΓ6 ηυμηθγουϑ, δηᾶ 

6 υγροὰ νἱἢ στοαὶ οοηβάθησα δηα οαγηθδίῃθββ, ΟΥ̓͂ ΠΘΑΥΪΥ [86 ὙΒΟΪΘ 
ΘΟΓΡΒ οἵ προϊορίοδὶ οὔ ἰςβ. ΠΟΥ πᾶνα ὄνθὴ βῃβκοη (86 ἴ8 1} οὗἁ βοπηθ, 

ὙΠῸ Τοοοῖν τηοϑὺ οὗ (6 οἵδ ὺ βδογβὰ ὈοΟ 8 ἃ8 δυιῃϑηϊϊθ. Ιηἀαδϑά 1 ἢ 88 
οὗ Ἰαῖΐβ θδθῃ οοῃῇάοηιυ δηἀ βοιηε δι ἔγοαυ ΠΥ ἀθοϊαγθα, ἰδὲ ἡμέξ Πέωπε 
νν}}} ϑοοῦ Ὀ6 Ἡ ΓΘ οἡ (8 δυρροθαᾶ τηοηυπιοηΐ οὗὁὨ δποίθηϊς {{π|68 ; δπὰ 

πὶ ἀγὸ ἰοηρ ἰὰ νν}}} οοπῖα ἴο ἃ βίδίθ οἵ ἀδβυείυαα 88 οοτηρίθίθ 88 ἱπδαὶ οὗ 

16 ἀδενοίοἀά Ττο͵δη οἰἰγ, νν Ὠ116 118 ρῥγαίθη θα γοαγαὶῃβ 11} αἰἰγαςοὶ (ᾺΓ 1688 

οὗ (Π6 συν] ΒΘ: Υ οἵ δε οαγβ. ΟΥἍ ((ο υ86 Δηοῖ ΕΓ οὗ [Π| ἀδοοπέ σοσηρδυίϑοῦβ 
ἴθι μαναὰ Ἰδίθϊγ Ὀθθὴ τηδ46), ᾿ὺ Ψ}} ἰακα 118. ρ]δοθ, σι βθπογαὶ δοααυὶ- 

ἜΒοθ 66, δ᾽οηρ ν 1 Απηδαὶβ ἀς 80] δπὰ ὅδοῖς (μ6 (ἰδη . 1] 16 Γ. 
Ὗγ 8 584}} ἱπααυΐγα, ὈῪ δῃὰ ὈΥ, Ποῖ 6 Ὁ (Π6ΓΘ 18 ΔΠΥ͂ ροοά γϑϑβοῦ ἴου 

δ οἷ! ΒΥΘΟρΡΙ ΠΣ σοη ἀθιμῃϑίοη πα δχοϊβίοη 88 (18. Βυΐ 1 ἄδοιῃ 1 ρτὸ- 

ἴογα Ὁ]6 ὥγβι ἴο Ὀσίηρ ὑπάθν ποίϊςθ, [Π6 ΤΟ ΒΟἢ8. ὙΕΪΟΝ ΤΑΥ͂ 6 υγροά ἴῃ 
ἴανογ οἵ (6 σϑηυίηθηθβα οὗ {ΠπῸ Ὀοοὶς. 11 ἰβ ἱπουπηθοηὶ οὐ ἴἤοθθ ΨἢῸ 

δάπην [Π6 νΑ]1ἃ οἸαη)8 οἵ (Π6 ὈοοΪς ἴο ἃ ρἷδοθ ἱπ 186 οβῃοῃ, ἰο ργοάυοθ 

(86 ρτουπάπ οΓ γϑαβοπϑ οὔ (πεῖν θε]εἴ, ΤῊ αβένηιαίίυο οὔ ἃ οοπιτονοσιοὰ 
εἰδἰπι, Βρθοδι ἢν ΒΘ γο (86 οἰαίπη ἢ88 Ἰοηρ' Ὀ66η τηϑάδ, ὨΔίΏΓΑΙΥ ἀδτηδηάδ 
οὖν βγβὶ αἰἱθηϊοη,  ΒΘη ψΜ6 γα δυουϊ ἴ0 Θχδιηγΐηο 18 ν᾽ 1 {γ. 

1ὺ 18 ποῦ ΤΥ ἀαδϑίρῃ ἴο δηΐοῦ ἰῃίο δηὰ ἀν 6}} ὕροὴ δ]} {π6 ποὐπιέέαθ οἵ 
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[μ186 βυ Ὀ)θοι. Ιὲ 18 Θποῦρῃ, ὙΠ ΡΟΐηἰ8 δ.Ὸ αι βμϑὰ, ποῖ ταῦεὶ 
86.116, οὐ ουὐρῶν! ἰο βοι{16, {86 ΘΟὨΙΓΟΨΟΣΒΥ. [Ι͂ἢ τὶ 1 ἀο Β8Υ, ΤΥ ἀοδίρῃ 

ἸΏΟΓΘΟΥ͂ΘΣ 5 (0 ὈΘ 85 Ὀτίοἔ Δἃ8 ῬΟΓΒΡΙ σα Ὑ δπὰ ἰμδ6 πδίυσο οἵ 86 οα86 ν}}} 

8]1ον᾿. ; 

ΒΘΥΘΓΆΪΙ τί ίογ ἀἰνίἀθ [86 Ῥτοοίδ οὗ 6 ζϑῃυποῆθϑθ οὗ ΠὨδηϊ6ῖ, ἰηἰο 
(8οδ6 πίοι αῦὸ δαίογπαΐ, ἱ. Θ. ΑΥ8Β6 ἴγοσῃ (886 ἰθβι τ ΟΩΥ οὗ ΟἰΠΕΓΒ; δῃὰ 
οθα τ δῖοῖ τὸ ἐπέογηαί, ᾿. 6. ατὶδβο ἔγοῃι 8 υἱον οὗ ἰἸ6 οοηΐθηΐθ. 1 ἀο 

ῃοΐ ἄθοτα ἰἰ οὗἩ ΔΩ ἱτπρογίδηοα ἰο ΘΟ Ηπ6 Οὐγβ Ιν 68 Ὑἱ ἴἢ {π680 (ΘΟ ΒηΐςΑ] 
᾿ϊπλῖ18 οὗ οὐεγ; ἴου 1 σοβᾶγα ᾿ὺ 88 πιοόῦὸ οοηνὶποίηρ δηὰ δβαιἰβίβοίοσῃ, ἴο 
Ρεοάυοθ ἴΠ6 δγρυπιθηΐβδ ἴῃ βοῖὴθ πδίυσαὶ οοπβθου οῦ, δ 8ὸ ἐμαὶ (μϑὶγ 
Ταοϊδιίοῃ ἰο θδοῖι Οἱ ἸΏΔΥ Ὧδ ΘΒ} Δρρυϑθῃοηάβά. 

ΑΒ δὴ διχυτηθηίΐ, ἰμδη, 'π ἔανον οὗ [86 βϑηυϊηθῃ 688 οἵ 86 Ὀοοῖς, 1 νουϊὰ 

τηθπίίοη, (1) 776 ἐδείἑπιοπν ὁ ἰλδ τεοντίον' ἀἐπιδοῖ ἰο ἰδὲ ζασί. 1ῃ 7: 28. 
8: 2, 1ὅ, 27. 9: 2. 10: 1. 12: ὅ, [86 Ὑτῖϊδῦ ΒρΘΔΚΒ οἵ μὲταδο} 88 7 2)απέεϊ, 

'. 6. ἴΠ6 5416 Πδῃΐθὶ ΒΟ66 ὨἰΒΟΟΓΥ͂ 15 σίνθη ἰῃ οἰδρ. . 1 ἀο ποῖ ἱπάφροά 
τοραγὰ {18 848 οοηοϊυϑίνθ ουϊάθῃοθ; ἔὺσ {86 ἴογοσ οὗ ἃ ὈΟΟΪς ΤΑΥ͂ ἰηδβοσὶ 
[6 ἤδη) οὗ Δποί μα  ΡΌΓΒΟΙ 88 ἴπ6 δυίδοσ, ἀπ 6 οοπδίϑηϊ ἴῃ τηδἰ ἰδ πη 
μὲ ἢ 18 8ο.0. Βυὶ θη τὰ ἤπά [6 πδλθ οὗ Τδυςγάϊ 68, ΟΣ οὗἁὨ ΔΩ͂ 
Οτβεὶς ον Βοιλδῃ οἰδβδὶς δυΐμοσ, ΔρΡραγΘΏΠΪΥ ἱπβοσίθα ὈΥ ἢ γλ86}} 88 186 
τετὶίον οὗ [18 ὈΟΟΚ οΥ οὗ {Πδϊ, νγ6 γεζδαγα 1 αἱ 1ϑαβϑί 88 ργίπια [αοΐε ονϊάθῃῆοθ 
οὔ {δὸ ἐβοῦ, δηὰ ογϑάϊ}]6 υη}}} δου θι μίηρ᾽ 8181} Ὁ6 Ῥγοάυσοα ἩΒΊΟὮ σοὨ Γ8- 
ἀϊοῖβ ἃ. Τΐβ τηυβὶ Ὀ6 οἰ Γ τβδὶ ἐἢ6 Ὀοοὶς 186} οοῃίδὶηβ, τ οὶ τ} 

Βοῦν ὑπαὶ ἐξ ὈΘΙΟΏΡΕ ἰο ΘΠΟΙΠΟΣΥ 896 ΟΥ̓ ΘΟΙΠΙΓΥ ; ΟΥ 666 1ξ τηυϑὶ Ὀ6 δΘοῃ- 
ἐγδαϊοιοὰ Ὀγ οἰδδῦ Ἑσγθά!8]6 τὶ θββθα, γΏῸ Ἰινθα δὲ {π6 δ᾽]εσεὰ δυϊῃοτβ 

{ἴτ6, Οὗ ΒΟΟΏ ΔΓ ; ΟΥ ΒΠ4}Υ 10 τηῦδί δα ονϊάθης τρδγίςβ οἵ ἀεϑιρηρα 
ἔγαυά, οὗ δἱ Ἰοδβὶ οἵ ἀδεϊσηϑὰ βσοϊΐοῃ. Νοίδίηρ οἵἁὨ ἐξδίϊπιοπῳ ἀραϊηδὶ [ἢ 6 
ομυΐϊῃθηθ88 οἵ [86 ὈΟΟΚ, ὈΥ οοπιροίοηϊ δη οορηϊζαηὺ ἩϊΠ68868 οὗὨ δηοϊθῃΐ 
ἔσο θβ, μ88 ὈΘΘῺ ΟΥ οδῃ Ὀ6 ρτοάυοοα. Ετομλ [Π6 {1π26 ἰῃ Ὑ ΒΙΟΒ ἰΐ τηδὰθ 
8 ρρδδσγβμῃηςθ ἄονγῃ ἰο [Π6 ἰαϑὶ χυδείοσ οἵ (π6 εἰ ρῃξθθη σα ΠΌΓΥ͂, δος 

δονσβ δπὰ ΟἸ γι βείδπβ, ἰμ6 Ὀοοῖὶς μ6] ἃ δὴ υῃϊΐοσι δηά υπαϊβραίϊοα τγϑηΐς. 88 
ἃ βοπιιΐηθ Ὀοοκ. ΝΟ οποϑ, ὀχοθρὶ τβϑῃ [ἰὸ ῬΟΥΡΏΥΤΥ, ΠΟ τγοὐθοίρα 8}} 
ἴδ0 δδογοὰ ὈΟΟΚΒ οὗ [16 ΟἹὰ δπὰ {86 Νοὸν Τοδβί,, γοϑὸ ὈΡ ἰο (8]] 10 ἰῃ 4υ68- 

ἤοη. Τδδιῖε θθδγβ ουέάεπέ τηλτῖκ8 οὗ ἰγαυὰ οἵ οἵ βοίϊου, γου]ὰ δϑοῖὴ ἴο Ὁθ 

Β0 ΠἸοΙ ΘΒΕΥ οοηἰγραϊει6α ὈΥ {Π6 51 }Ρ]6 ἔλοεὶ οἴ υπίνογδὶ γθοθρίίο ἴοσ δἱ ᾿Ἰϑδβὲ 
2000 γοδιβ. δνίαομ --- ἴο βοτὰ ἢ Νοῖί ἴο ἸΏ Θ ἢ Ὑ80 [ὉΓ ἴῆογο ἴμδη (8 ἰοὴρ 
Ρογὶοά γγϑσὸ ἐἰ8 ϑοσίουβ δῃὰ θη] Ὠἰθηθα ΓΟΘΑΘΙῈ ---- 6 ἴοο οἴ 8]1] οἶα8868 δηὰ 

σομαϊοηΒ, μοβϑίλ]θ ἴο Θβο Οἰοὺ ΟἿ ΣΏΔΩΥ βρθοῦ δίῖνο ροϊηίϑ οὗ σοϊρίοη, θα 
811 ἀστϑϑά ἴῃ οοποοάϊηρ ἰο (6 Ὀοοΐκ Ὀοίοτα υ {π6 ρίδοο (μαὺ 11 ὁσουρ[68. 

Ιν ἰθ νϑίἢ ἴο δ8Υ, ἰμδὶ {π6 Αἰ ἰδι8 τὸ δδοίρηθα ἱξ ἃ ρἷδοθ διηοον 
[0 ᾿Αοιλωδίηι, πιϑϑηὶ ἰο ἀδρτϑᾶὰθ ἰΐ ἐΒΟΓΘΌΥ, ἩΒδίαθυ ον οἴβοὺ ΓΘΘΘΟΏΒ (ΠΘΥ͂ 
ταϊκοϊ μανὸ μὰ ἴον (8 ρχοοοοάΐην. Τμο Ταϊπιυὰ 1801 βαγο οὗὨ Τ)Δηϊεὶ : 

845 ' 
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“410 41} (86 νεῖδα πιθη οὗ (86 (σθηι]οβ σογα ρὰυΐ ἴῃ 0η6 86816, αηὰ ΤὨδηϊοῖ 
ἴη [Π6 οὐδόν, ἢ6 που ]ὰ οαἰπταῖσα {ΠΘ 1 4]} ; 866 ἴῃ Οδγρζονυ. Τηἰτοάᾶ., ῥ. 228, 
280. ΦΨΦοβερδυβ, 88 γα 'ανὺϑ βθδὴ δῦονϑ (Ρ. 880), τα κβ Ὁ λη16] αθονς 81] 
{πΠ6 Ῥτορθίβι “6 ΓΟΠπΊΘ6 58 γ8, (Πδὲ “ ποη6 οὗ (6 ῥὑσορμείβ ανθ βρόκϑῃ 80 

ΡΙ ἴον τεϑρθοίϊης ΟἸὨσίδι; Ῥγοΐῦ ἴῃ θθδη. Αὐυρυϑίϊηθ 584γ8, [Βδὺ ““Ὧ0 ΟΠ6 

ἴῃ (86 Ο. Τεβῖ. μὰ8 νυγι 6 ἢ 80 ΘΧΡΓΘΒΒΙΥ οΟησΟΓΐησ' {μΠ6 ΓΟΊΝΑΤΒ οὗ [86 

Κιηρσάοπι οὗ Ββοεανϑη. Ἐνϑη 1,ϑηροσκα 4068 ποῖ νϑηίΐίυγα ἴο ἱπρυΐς αι 

ἴο ἴἴϊ, Ὀὰϊ σματροθ 1ὑ ψΠῺῈ γοπιαγίϊο ἤοίζοη. ΗἨδ δῃάὰ οἰβοῦβ οἤδγρα ἱΐ, 
ΤΔΟΓΘΟΥΘΙ, Ὑ] ἢ ἰῃοοηβιδίοηοίοβ, ΠῚ ΡΑΓΔΟΒΓΟΙ 5:18, τ 18 ἰδ οκΚ οὗ Ὠἰϊδίογὶ- 

8] Κπον]θάρσο, ἀπά νν 1} ναγίουβ Ἡ ἢ πη865 ἀπα Ἔχοθαᾶδοϑ ΜὨϊοΐ τοπάθν Σΐ 
Βιι5ρΙοίουϑ. Βυΐὶ νῆδὶ 1 (8686 ἰαβὲ σἴδγρϑβδ, βθ δχϑπίηθά, ἰαγη ουΐ ἴο ὯΘ 

ΏΟΓΟ διδ)οοίτυο (ΒΔ οὐγοοίτυο ὃ 1 8ο, (πὰ οὗ (18, αἴϊον βανίηρ ἰγανογβοὰ 

[86 ρτουηά, 1 οδῃποὺ ἀουδῖ), (6 ῃ {6 ΓῈ οδῃ Ὀ6 πο νά οὐ)δαοίΐοη ἰο δά- 
μα ἰηρσ' (6 δὺς Βοτβ ὑθϑιΠΊΟΠΥ ἰο 8 ΟΥ̓ δΔυ ΠΟΓΒΉΡ. 

ὝΙΥ ἀο ψγὸ δά [μ6 ἰδϑι το ηΥ οὗἩ ΕὐΖοκὶοὶ, Ηδρραὶ, Ζεοδβαγίδῃ, Μδ]α- 

οἷν, ἀπὰ ἱπάφδοά οἵ 411 [Π6 ργορβμοίβ, ἴο {π6ὶγ οσσῃ δυϊ πόυβῆρ, δὰ γο)θοὶ 

(μαὶ οὗἨ θδηΐο1]2 ὙΤΏΥ ἀο γα ρίνθ Ἵγεάθηςθ ἰὸ 1116 (θβ ΠΟΥ οὗ ΤΒα- 

ογα 68, ἀπά οἴμαῦ ἀσθοκ δηὰ αἷδο Βογηδῃ τσ ογίηια ζασὲε ἤθη, 
[86 τοροαίθα ἀροϊαγδίίομβ οὗ Τλαηὶθὶ σοβρϑοίηρ Ὦ18 δα ΠΟΥ ρΡ, 8ΓῸ ανΐ- 

ἄδποθ ἴῃ ἴανου οὗ [ἱ --- ανϊάθησο οὗἉ ᾿τπρογίδποθ, Ὁ}]688 1 σδἢ Ὀ6 τοδυϊ 64. 

ΤΠο ἔοι (δὲ Β6 80 οἷἴδῃ βχοθδηρεβ ἢ 6 ἢγδί Ῥθύβοη [Ὁ ἴΠ6 {πϊγά, ΟΥ̓ 
υἷοα υοϑΥβα, 18 ὯῸ ον ἄσποο ἀρδἰηδίὶ (18, ἴῸΣ 80 ἢ 18 {πΠ6 ουβίοτα οὗ 41} (86 

ΡΙΌΡἢοῖ8. [ὲ 18 {π6 ΓΘαΌΘΠΟΥ ἢ ΒΟ 6. ἱπίγοάυσθθ ΠΕ] 56], (μας 

ΤΠ προγκα οἤδγροδ τ ἢ Ὀοΐηρ ἃ βυβρίοίουβ οἰγουτηβίαποθ. “Νοπα δυΐϊ 8 

ΒΌΡΡοϑ᾽ ΠΠουΒ τ Σ᾿ 6 Βα γ8, “ που]ὰ Ὅ6 80 ΔηΧΊουΒ ἴο γϑδβϑβοτὶ δὸ οἴῃ 

Ηἷ8. οἷαί πι8 δῃα 116 ογθά 1} οὗἁἨ ἰδ Ὀοοϊκ.᾽ Απά γοεῖ 1 ννβ Ἰοοκ ἱπίο Ἅ6- 
Ταπγδἢ), ΕΖΟΚΙ16], Δηα ΒΕΥΘΓΑΪ Οἵ ΠΟΙ Ρτορ οίβ, να δηά (86 δυΐμοτβ οὗ ({6 

Ὀοοῖκ Ὀτουρῃῦ ἰο ΟὟΓ Ὠοίΐο6 δὶ ΘΥΟΣῪ πϑνν ταναϊϑιίίοῃ. ---- Ὑ Βα οουἹὰ ὃὈ6 
ΤΊΟΓΘ πδίυγα! ἢ ὙΩΥ βῃου]α 1)απῖϑὶ ΟὨΪῪ Ὀ6 τοαυϊγοά ἴο ἀδοραγὶ ἴγοσῃ {18 
ΘΟΠΊΠΟΏ 888 ἢ , 

(2) ΤΊ βαογοᾶ ψυοσβ οὔ (86 Ο. Τοβὶ. δηὰ {6 Νοῦν, δηὰ αἶϑο [86 84- 

Υἱοὺγ 56], μανο ἰοδιΠοα ἰο [86 Ῥϑυβοπαρδ δηᾶ ἴο {88 ῬΟΟΚ οὗ .δῃ1εϊ, 

1 Βυ0ἢ ἃ ὝΔΥ 88 ΖῸΠΥ ἰο 6δίβ Ὁ} δἰ. [Π6 οἰδίηβ τηδ46 ὈΥ̓͂ {πὶ Ὀοοῖς ἰπ Ὀ6- 
ΒΔ} οὗ Τ)δηϊοὶ 88 ἃ ἴγὰβ ργορδοί. 
Ὗε Ὀερίη νι ΕΖΘΙκ16], ἃ ΘΟ ΘΙΩΡΟΓΆΓΥ͂ οὗἩ Πβπηῖοὶ, δπὰ {πὸ Βίπ ᾿νὴηςΣ 

ἴῃ αχ!θ. Ὑ θη τΠγθδϊθηΐηρ (μ6 “678, 8{}}} τοιηδιεἷης ἴῃ Ῥαϊθδίϊη ͵υδὲ 

Ὀεοίοτο [86 πα] οδριϊν!γ, 1 ἢ ΓΒοτουρἢ Ἔχοϊβίοη δθοβυβα οὗ {Π6ῚΓ βίἢΒ, δ6 
ΒΆΥ8, 85 {{π ΤΩ ΘΒΒΘΏΡΕΓ οὗἩ σα δαϊ]ιοῦΖοα ἰο τορϑδὶ ἢἷ8 πηθββαρα ἴο 1861: 
“Τῇουρὰ [μ686 [γα 6 τιθη, Νοδὶι, Πδηΐεὶ, δηὰ ΨοὉ, γγϑσα ἴῃ 11 [ΨΦθγΌΒΔ 6 αι], 
ΠΥ 8ῃου]ὰ ἀοὶίνεγ δυϊ {Π|Ὲ|0 οὐν ἢ 800}8 []ϊν 68] ὉΥ (μοὶγ τὶ βρη θοῦ 6 ΕΒ ;ἢ 
14:14, Τΐθ. 18 ὑνίοθ ΤΏΟΥΘ στϑροδίθα ἴῃ νυβ8. 18, 206. Αρϑίῃ ἴῃ βρϑβκ- 
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ἴηρ οὗ [86 ῥγΐίπος οἵ Τγτγο (28: 8), [6 86γ8, ἰῃ [Π6 ὙΔΥ οὗἁὨ οἰμβδβι βίπρ' ἰδ 
ἰῃβοΐθηος δηά 86} δσοησοὶϊ : “ Β6Πο]4, ποὺ τὶ τ ϊβοῦ ἴδῃ Πδηΐοὶ ; (ἢ 6ΓΘ 

Ϊ8 0 βεογεῖ {πδὲ (Π6Ὺ οδῃ 146 ἔγοῃῃ {μεεὲ "Ὁ ΤΠ ουηρ ἸΣΟΩΥ οὗ (Π18 18 
4υϊϊα ρἰαΐῃ. ἘΌΔΙΥ ρ]αὶη 15 [86 σὰ ο]οναίίου ρίνϑη ἴο ἴπ6 τυϊϑάομι οὗ 
Τθδηΐθὶ. [1 18 88 πηυοῖ 88 βαυΐης ἴο (Β6 ὈΥΐποθ : ἐ Του οομηραγεβὶ ἐμ γβο] 
ΜΠ ἢ οηΘ οὗ (6 νυ ϊβαϑὶ οὗ ἤθη, δηὰ {πἰηκοβὶ ἰἢγ5861} ἢ18 θαυ). Τα τηδῃ- 

᾿Π86Γ ἴῃ ὙΒίοι (18 18 δαϊ ἃ, βῃονβ ἐμδὲ [186 Ῥτορμβὲ ἀρρβϑᾶδῖβ ἰο ἰῃ6 οογητωοα 

βϑηπλοῃϊ, τοβροοϊϊηρ Π 8η16], οἵ ἰδ 6 :}»8 οὗ δ ἐἶπιθ τοῖα 6 δἀάγοβϑαα, 
Αμά [δ [{ἰκ6 ΤΑ  Ὀ6 βαϊὰ οὗ (886 ργβοράϊην ἰΘϑἰ᾿ποηγ. δηΐθ] 18 οἰδββϑά, 

88 ἃ Ῥγϑδιηϊηθηῦ Θχϑπρ]6 οὗ ἃ )υδῖ δηὰ Πα} 116, νὴ ΝοΔΒ πὰ Φ00. 
Ὕδδὲ δῇ γθῆδσ ΔΩΥ (ΘΒ ἸΠἸΟΏΥ ΠΟΘ ἱπηργοβϑῖνθ, 1 σοϑρθοὶ ἰο (Π6 οΠδ7- 
δοίος οὗ Πδηΐ6] ὕ 

Ιη νϑίῃ τὸ νψ ἰοἱά, (δὶ (ἴδ ἀσὸ οἰμοῦ Ὠδηΐθὶβ ἰῃ (6 βδδογϑά νοϊυ 26 ; 

ἴον ἰῃ6 } δγὰ δἰ ἰεαϑί ποίϊηρ' ἰοὸ οὐῦ ρυγροβθ. Οηὸ οὗ ἴπθπὶ 88 ἃ δοὴ οὗ 
Πανὶ, 1 Οἤγοη. 8:1, οὗ ψβοιι ποίην Ὀυΐ ΒΒ πᾶτὴθ 18 Κῆοση. ΤῈΘ 
οἰβοὺ νγ88 ἃ δοὴ οὗ {{μϑηλδγ, ὁπ οὗἉ ἴθ Ἰεδά6Γβ οὗ ἃ ΠΟΙ ΡΔΏΥ, ΜΏΟ ννδηΐ ὮΡ 

ἰο Φογυδαίθπι ἩΠῊ ΕΖΓα, Β0π1|0 ΒΟΥ ΠΏ ὙΘΆΓΒ οἷον ᾿δΔηΐ 6} 8 ἀσδίῃ, δπᾶ 
ΣΏΟΓΟ ἰμδη ἐμαὶ δἴϊοσ {π6 ἀφϑί οὗ ΕΖοΚΙοΙ, Εζγα 8: 2. Οορ. Νεβῆ. 10: 6. 
ΟΥ̓ οοαγβα ἢ6 ἰβ ουὶ οἵ αυσδίίοη. Β6βι 465 ἰμεβ86 Ἧὰ Κπὸν οἵ πο ᾿δηϊοὶ 

Ὀυΐ [Π6 οὔθ Ὀεΐοσο ι8. [1 18 πὸ οδ)θοίοη οὗ ΔΠΥ τ εἰρΐ, 1 (86 αυθδιίϊοη 88 
ἰο δι'ῖ8 ρούβοῃ, ἱμαὶ 6 88 ψοπῷ ΝΏΘΏ ΕΖ6Κ16] Ἡσοῖθ (Π6 ῥΆΒβαρ68 οἰϊεᾷ, 
ΤΠ6 ἔτι μϑββαρεθ ᾿οσὸ ἩγΙΘἢ δρουΐ Β. Ο. ὅ94, δηὰ [πΠ6 Βϑοοῃὰ ρδ88- 
διβ6 δῦουϊ ὅ88.( ὙΒΘη [Π6 ἢγβί γογα ᾿ γι θη, Δ 816] ταυϑί ἤανα θ6 6 ἢ 
Βοῃι6 ὑποηϊγ-ᾶνο οὐ ὑνθηίυ- δου ῃ Ὑ68Γ8 οὗἩ α96, ἢ νὰ δἰϊονν [παὶ ἢ ψγὰβ 

Βοπ16 ἰνγεῖνϑ ἴο ἰουτίαο ΓΏΘῃ 6 νγ88 οδγτ ἃ ἰηίο οχὶϊθ ; (Ἴ85 86 ἰδ οδ]] θὰ 

ἴῃ Πδη. 1:4). ὙΒΘα {{πῸ δβθοοηά νγὰ8 τυ 6 η, ἢ6 ΜΒ ΒΟ] {Πἰσί γ-Ο͵6 ἴὼ 
μἰγιγ-ἢγθο γοαγβ οἷά. Ηδ ν88 ἰηἀδαθα γϑγῪ γουπᾷ ἴο δοαυΐγα βυιο ἢ ἃ τορὺ- 
ἰαἰΐοη ἴοῦ Βοϊἰθβ8 δῃᾷ πὶβάοσα. υΐ [μ6 8ο]υιίοη οὗὨ [μ6 ργοῦϊθια 18 πηδὰθ 

ὈΥ (86 ἰδίοτγ οὗ μἷπι ἴῃ οἷ. ἱ. 11. οὗὨ μ]8 θοοῖς. ὙὨ6 (θϑιἸπλοην οὐἉ ἘΖαὶκ 6] 

5 ἴῃ βίγίοἱ δοπέοσγα (Υ ἘΠῚ 4}} (δὲ Εἰδίογυ, δπὰ 18 Ἰηάθθα ἃ ῃοίδὈ]ς οοτ» 

ταθηΐ οὐ ἰὶ δῃὰ νουσθοσ ἴογ 11. Οὐπβίἀογίηρ [Β6 ρα Ὁ] οἰ ἀπα οοπβρίουοαδ 

ῃδίυτα οὗ ἢἷ8 βίαἰου 88 ρσί πη Ὠλϊηἰβίοῦ οὗ (ἢ 6 Βα. ΟΠ οουτί, αΥ θη  Β6ἢ 

μα οουἱὰ πανα Ὀ66α Ὀυΐϊ δοπλ6 εἰμ ίθθη ΟΥ πἰποίθθῃ Ὑ6ΆΓ8 οὗ δρ6, [Π 6 γ6 Ἵδῃ 

Βα ὅο ἀουδὲ ἴμαὶ εἰ ἔδπιθ δὰ βργοδὰ ἴᾺγ δηὰ νυἱάο, αἱ (Π6 {τ26 τ θη 

ἘΣΖοκίοὶ Ὀοτθ (θϑεπΟΩΥ ΟΟΠοΘΓηΐηρ ἢ1Π}. 

Τὴ νϑίῃ ᾶγὸ μὰ ἰοά Ὁγ Β]θ οἷς ἀπα οἰζιθγ, (μαἱ (Π6 Πδηΐο] οὗ ἘζΖοκὶο] 

τουδὶ ἤᾶνθ Ὀ6θη ἃ πόσο δησίθηὶ δηα ργΟ ΌΪΥ ἃ τὰν ΐςα] ροσβδοῦ. ἘΖΘ- 

κιοὶ οἰαδ868 δἰπὶ ἢ} δογέρίμγαί ροτβοπαροδ, γεαΐ οη 68, ποῦ ν᾿} τυ τ 68] 

αὐοίγβοιίίομβ. Ης ψουϊά μοὶ αν Ὀδοη 1π|6}}1ρ 106 ἴο Ὦ15 τθϑασγε, 1 ἢς αἰά 

ποῖ, ϑυοῖ το θείης [6 σΆ86, γγὸ οδηπηοῖ ἀνοἱα [6 σοηο] 51 0η, μα ν μ 68 

ἘΣΖο κ1 61 ψγοίθ, ἰμ6 οοπαϊ ἴοι δῃα ομαγδοίου οὗ Π)4η16] τυ 88 δ᾽ οροίμο . δυοὶ 

88 ἰιἷ8 Ὀοοΐκ αββϑασίβ οὕ ἀθϑοσίθ6β 10 ἰο Ὁ6. [1 18 ἰηἀεθά 8 δἰ ζῆ] ἰθβΕ ΠΠΟΏΥ, 
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δηἀ 500 ἢ 8 ΟΠ6 88 18 ΒΟΔΓΟΟΙΥ ρίνϑη ΘἰΒΟΉΘΓΘ ἴῃ ΒΗΥ͂ ρατί οὗ (86 ϑεσὶρ- 

ἴπΓ68, ὈΥ͂ οὨ6 ρῥτορὶἰιοί ἴῃ γεβρθοὶ ἴ0 δῃοίΒ 6 Σ. 

ΤὨυδ πλυοἢ (θη ον Πδη 6} 5 ροσβοῦ δηᾶ οδβαγβοίοσ. Απὰ (ππ85 σταῦοῖι, 

Ὅσ ἰξ τοπιοηιθογορά, ἔγοσι [Π6 ρθῃ οὗ ἃ ἀϊδιϊηρυϊδηοα Ῥστορδμοὶ οἵ αοά, οοα- 
ἰΘΠΡΟΓΑΤῪ ὙὖΠ} Πδηϊο6ὶ, δηὰ ἃ οοτηρβηΐοῃ ἱπ 6χῖϊθ. 1,δἱ 8 ΠΟΥ͂ 866 Ὑ1δὲ 
'8 (π6 ἰαδέϊπιοηγ οἵ (δ6 Ν. Τοβί. ἴῃ τοϊδίίϊου ἰο 16 βᾶπ|6 ΡΘγθοῦβρθ. 

ΕἸγδὶ οὔ 8}}, ἰμδῃ, γα ἄρρϑαὶ ἰο 186 ἰδδιϊμηοηυ οἵ ΟἸἩτίδε μἰτιβοις πὸ 

Μαιι. 24: 1, “«“ὙὨδη γα, [Βογοίογα, 888}} 866 {86 δροπιϊηδίίοη οὗ ἀεδοῖὶα- 
ὕοη, δροΐοθη ὁ ὃν Ταπῖοῖ ἰΐ6 ρτορλεί, ϑιδιιἃ ἴῃ (86 ΒΟΙΥ ρΐαοε, (σβοϑοὸ 
Τοδάθἢ ]Ἰοῖ ἰπὶ ὑπάογείηῷ), (Π6η [οὐ ἐΒ6ῃ ἰΠδὲ 8Γ6 ἴῃ Ψπἀ68 Η66, εἰο.ἢ 

ΤὨΟ βᾶπια 18 τοροδαίϑα ἴῃ Μαγὶς 18: 14; δχοθρίομρ μας βοῖῶβ οσί 68] οὐΐ- 
(ἰοηΒ ΠΟΥ οὔ οη6 οἶδιδθ ἴμ6γα, νἱΖ. “ βϑροόκβϑη οἵ ὈΥ 2 δῃ16] (86 ρσορμοῖ", 

Βιυιὺ (8 ον δϑίοῃ δἰ [6 ι5 μοὶ (86 Ὠδίυτα οὗ ἰῃ6 σ886. Τμα ϑανίουν αυοίοδ8 
τσ 6 ἢ πογὰϑ ἤτοι Πδηΐοὶ, δηὰ γοίδγβ [Π6 γοαάδν (ὁ ἀναγινώσκων) ἰο ἴΠ6 τὰ 
ἴον τοβοοίίοη ὕὑροῦ ἔμθαι. [π ἴμ686 ρβββαροδ (ἤθη, ΟΥὁ τρῖμοὺ ἴῃ {86 88- 
ψιουτΒ ἀἰβοουγβα, [6 ὈΟΘΑΓΔ ΘΧρ]!οὶλ (ΘΕ ΠΟΩΥ͂ ἰο ἵνο ἰδίηρε ; ἔγεί, [μδὲ 
Βδηΐθὶ νγῶβ ἃ ργορἠεί ; δῃὰ βοοοπάϊῃ, ἐμαὶ μἷβ σουὰβ, γβθῃ δἰθηςί νου 
Ρογυβοα δηὰ υπαοτγδίοοα, ρσὶνθ τναγηΐηρ ἰο Εἷβ ἀϊδοὶ ]68 ἰο θβϑοδρθ ὉγΥ Βίρδε 
ἔτοπι 6 [θη ἱπηροηάϊηρ ἰδία οὗ Φογυβαίθ. ΝΟῊ 88 ψὰ πγχυδὲ οοῃοράθ 
ἐμαὶ οδα8 βροίκα {6 τννογὰβ οὗ ἰγυἢ δηαὰ ΒοΌΘΓΠ 688, γοδ [δαὶ ἢ6 Βρβῖκθ 
{86 πὶ 88 Ὡ6ΤῸΓ τδη αἰα Βροδξ, ννδὺ σδῃ 6 Σ18 ΚΘ οὗἉ βυοἢ ἰΘβιϊοΏΥ, 6 Χ- 

οορὶ {πᾶὶ μα Ὀοϊϊονθᾶ, 88 νν6}} 88 (116 ἀἰβοῖ ρ]68 ψοσλ μ6 δαάγοβϑβοα, ἐμπδὲ 
Ῥδηΐθὶ 88 ἃ ἐγμθ ργορλεί, δῃὰ ἷ8 Ὀοοΐκ νου ΒΥ οὗἉ 4}} βοῆοῦ δηά ἽἼγϑάϊ ῦ 
Τὸ βυρροβα {ἰ| ϑανίουν οὗ [π6 πνου]ὰ ἰο τῇδε 86}} δῇ ΒΡΡΘΔ] ἰο ἃ ὕοοκ 
τῃαὺ τνὰϑ (86 οοτῃρδγαί νου γοοθηὶ σοσῖς οὗ 8ῃ ἱπηροΟϑίοσ --- Οὐ δὲ Ἰοβϑϑβί ἃ 
ἴουζου οἵ τοιηδῆοθαβ ---- ΔΙ ΒΟ ρΡὮ [86 Ὀοοῖς 8 ὈΘ6ΘῺ ᾿ποκΥ ϑηουσῇ ἰο ραίῃ 
ἃ Ὀἶδοα ἴῃ 16 βδογβᾶ σβηῆοη, 18 ἰο δ ρροβθ Οδγίβὲ ῃἰπιβοὶ ἴο Ὀ6 Εἶδος ἱρ- 
ποτγϑηΐ οὗ (Π6 βἰδίβ οἵ ἔβοίβ, οΥ εἶδ ᾿}Ππρ ἰο ἔοδίθσ 186 [4166 τοραγὰ ἩΒΙΟΣ 
88 ρεἰά ἰο 1Π6 ὈΟΟΚ Ὀγ [16 ὅενθ. ΜΥ νἱονδ οὗ (πδὶ βαογοά, (μαὶ ἀϊνὶηθ 

ἰοδοῆον, ν}}} ποὶ ρογηλδ πα ἴὸ 6] ον ο οἰἴμοσ. ΟΥ̓ σουγβ8 1 τηυδὶ, οἡ δῖ6 
δυ  Που γ, ταραγὰ (ἢ 6 ὈΟΟΪς 88 δδοσϑᾶ. δ 

1 Αγ6 δβϑαπιϑὰ ἰῺ ΠΥ ΤΟΙ ΔΥ ΚΒ τ{ 6 Ροϑιιΐοη, πὶ τῆ Ῥδγοπιποπτὶς ὁ ἀναγινώ- 
σκὼν νοείτω ατα ἴΠ6 νγογὰϑ οὗἉ Οἠτγιδέ, ἀπὰ ποὶ 8 ϑυρροδβίίοῃ οὔ [16 δυδηροῖδε. ποῦν 

ποῖ ὙΠ ΟΓα ἴὸ Βηὰ πᾶγηΐηρβ οὗἉ 1Πΐ8 πδίαγο, ἰηϑογίθα ὈΥ 186 ουδηροὶ δῖβ (Ὠθηγοοῖγοβ, οἷ 
(μοῖγ οὐνῃ δυι ποῦν, ἴῃ 1Π6 ἀἰβοοῦγεος οὗ Ομ τῖδί. Βαϊ νὰ (6 ϑεινίουνῦ δυο πασὶρ 5 
8Γ6 γεαπεηῖ. Ε. ρ΄. “Ηδ {δαὶ αι δα γ8 ἴο ἤδδγ, 1οὶ Ὠἰπι Ποαγ," δηὰ 6 ἰἶἶ6. [Ιἢ τὴ 
ς886 Ὀοίοτο 18, 965.8 οἶ᾽69 [Π6 ποτά οὗ Ὠδηΐοῖ, δη ἃ ΓΒ ἢΐβ8 ὨΘΔΓΟΓΒ ἴ0 σίνο ἴο 6 πὶ 
ἀεο] θοτδῖο οοηϑίἀογαιίοη, νοείτω, γευοῖσε ἰἦδπι ἐπ πιϊπά. ΤῊς Ἰαθοτγοὰ διϊζοτηρὶ οἵ ἮΝ Ι6δ6- 

ον (Διίος. ἃ. Κηϊ. ἀ. Αρος. 110. 6. 178 61.) το 8ονν ιμδὲ 16 ραγθηιμοϑί8 Ὀοϊοηχϑ, ἰῃ 
νοι Μαιίμον δοὰ Μαγκ, ἴο ἴμ686 Ἔνδησο 918 {ΠπΠΘῃηβοῖνθδ, ἢ48 οιτἰγοὶν δ] θὰ ἴο οοπ- 
νἶποο πιθ. Τῆς ἀσϑίρη οὗ βῃ0ἢ δὴ οῇοτι 15, ἴο τόπιονο (Π6 ἱπιρτγοββίοη ἴπδι Ὁ τίβι ἢδ8 
᾿ΐπ)86 1} γοίδγγοά ἴο Πδηϊοὶ 88 οοποϊαδῖνο δα ποῦν. ΤῊς Ὀαγάρη οἵ βοὴ δὴ δ᾽] σοι 
5016 Γδοδηὶ οΥἰτἰς5 πουἹὰ σαῖθοῦ ΙΔῪ ὌΡΟῚ 1886 δροβίϊεβ. πβοῖὰ ἘΠΘΥῪ τοζαγὰ 85 08- 
ἀουδιοά!γ ἰἰδθὶο ἰο τιδίδικθη δρριεξ θη βίο. 
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ΤΠαὶ δἱ ἰμαὶ ρογίοα (ἢ6 Ὀοοῖκ τγὰβ ἰῃ ἴπ6 96 ν»ν18}} σδποη, ΠῸ 986 ΔΌΓΡΓὮΥ 
ΟΥ̓ ΔἢΥ τοσαγὰ ν}}} ἄθσηγ. ὙΠαΐ 1 88 δὲ 1( ΠΟΥ 8, [Πγτουρἢ ἀπ {Πγουσ ἢ», 

5. υΐϊϊα σογίαῖα. Φοβερῆυϑ ἔο ον Β κατὰ πόδα (ῃ6 παγγδίίνα ραγί, ἴῃ Αἢ- 
ιἰᾳ. Χ. Ηδ αἷβϑο γοίδγβ ἴο (᾿ι6 οοηίθηϊδβ οὗὁἨ ἱπ6 ὑγορηεςοῖίεβι Απὰ 80, 88 
Ὅὸ 83[|4}} βδοοη 866, ἀο [86 ψυυῖοτθ οὔ (6 Ν. Τεβι. Βυῖ ψῆδλὶ να ἴδνθ 

ΔΙΓΟΔῸΥ δθθη, ν]Ζ. (ῃδι ΟἾγῖϑὲ ΒΙ πη} ἤΔ8 ἜΡΓΟ βου βαποίοπϑά (8 ὈοΟΚ, 
δηά παπιοὰ {πΠ6 δυΐ ποῦ 88 .7λαπῖοὶ (λ6 »γορλοί, δε6ῖ1165 (6 στοαὶ χιιοϑίϊοι 
ὙΠῸ ΘΥΟΣΥῪ ὈοΙΙανίηρ αλϊηα, ὈΟΓ} ἃ8 ἰο 118 σοηυ θη 658 ἐπα 118 Δ ἢ 6 ἢ (ἰ οἴ γΥ.Ψ 
5.11}, 118. 18 ποῖ 4}1 {πΠ6 ἰαϑι πο ΠΥ οὗ ΟΝ τῖδί. Ἠδ 4118 Πἰ 256]  σογῪ οἴθῃ 
ἐδλὲ ϑοη 977 ασπ ; δι Ἀρρε]]αιίοη νι ἰο νου] 566 π), αἱ ἢγϑι νίαν, ἴο ἀ6- 
ἰγδοὶ ἔσο δ18 αἀἱρη γ, πὰ ρίαοα ἢΐπῈ οἢ ἃ ἰθνοὶ ἢ ΠΊΘΠ δἱ ἰαγρὸ, οἵ δ 
τηοϑὲ οἡ 8. ἰονϑὶ νἱ{ἢ} [Π036 ρτορίϊοιβ (6. 5. ΕΖ κί) νΠῸ ἃγὰ οἤθη 846- 
ἀγαοββοα ἴῃ {18 νὰν. Βιιϊῖ δοδῃ ὅ: 27 βοῖνϑϑ [Π6 τηγϑβϑίοσγ. ὙΠόσγα ΟΠ γτιβϑὶ 
ΓΟργεβθηίβ δἰ τη86 1 ἴο Ὀ6 {Π6 ἀρροϊπιοα υάσο οὔ [Π6 νου ἃ απὰ 16 ρῖνον 

οὗ "ἴδ οι ἢ βρί τυ] δηα παίυγαὶ, ὄδεοαιιδο ἦξ ἐξ λα ϑοη οὗ απ. Τῆδ 811- 
βίοῃ 8 80 ραίρβοϊθ ἰο Πδη. 7: 18, 14, {π4ἱ ποηθ οδη ψ}6}} πιϊδίακα 1. 

Τθοτα Μὰ Βηὰ αϑογι θεά ἰο 16 ϑοη οὗἩ Μίδῃ βυργοπηδοῦ δηᾶὰ ρονοσ, ᾿᾿Κθ 
(δὶ πδίος 18 δβϑοσγίθα ἰη ἴ86 (ἀοβροὶβ. 1ὲ ἰδ θθοδυδο Βα ἰ8 [6 ὅοη οὗ Μίδῃ 
ἴὴ (86 86η86 ΟΥ̓ [Π6 ὈοοΚκ οὗ )δηΐε], (παΐ 6 οἰαἰτ8 (6 Ῥγογορδίῖνοβ ἴῃ 
αυσδίίοη. Ασαίη, ἢ 6 οοραγο ἤδη. 7: 18,14, ἀπὰ 26, 27 ψ ἢ} Μαίί. 10: 

28. 16: 27, 28. 19: 28. 24: 80. 206: 64, 1Π6 σοποϊυβίοη βθϑηϑ ἰπον 40 6 

{μὲ ΟἸγῖδὶ [88 δρρ δα ἴω σογϑ οὗ Πδηΐοὶ ἴο (Π6 ἀεδδβογίριίοη οὐ μἰβ ονσῃ 
ἀοπιϊηίοη δηὰ γοϊρῃ ---- 80 ΘΆΓΘΙΠΥ ἀρρ]εα (δηλ 48 ἰο ΤΌ] ]ονν, 88 οἴθη 88 
ὈΓΘΟΙΙ 40]6, {Π6 Ὑ ΥῪ ἀϊοίίοη οὗἨ [μ6 ῥστορβεῖ. Οποθ πόσα ; ἰπ Φοἢη ὅ: 28, 

29, ΟἸγῖϑὶ [δ8 διηρὶογϑα ἴπ6 ψογάβ οὗ δη. 12: 2, ψν οἢ οοηίαὶπα (86 
ταοϑὶ θοῦ αν βίϑιειηθηὺ ἰῃδὶ οχ βίϑ ἴῃ (Π6 Ο, Ταβὶ., γοβρθοιίηρ [Π6 ἀο0- 
ἐγἷηθ οὗ 8 βῬΠΟΓΑΆΙ Γοϑυγγθοίίοη. 
Τυ5 τυ ςἢ} ἴον [86 65 ΠΠΠΟῊΥ οὗὨ πὶ ὙΠῸ τνὰ8 ἰῃ6 Ττυιἢ ἀπά (Π6 Πἰρδὲ 

οὔτ ψοσϊὰ, 1,6ἱ .8 ΠΟΥ 866 Ὑδδὶ Βο)6 οὗ Ηἰ8 ἰεδάϊηρ ΔΡ051168 8πὰ αΪ8- 
οἶροβ ἴδνθ 8]. 

(α) Τᾳ Ηδεῦ. 11: 88, 84, “ βἰίορρεοά (Π8 πλοῦ} οὗ Ἰοῃβ ; αυθηςμαὰ (86 

νἱοϊθηοσο οἵ το, ἐβοδρϑὰ ἴπ6 δάρδ οὗ {π6 βίνογα," δϑδϑῆλ ΥΘΓῪ Ρῥ]ΔΙ ΠΥ 0 ΤῸ- 
ἔογ ἰο ἴμ6 ἰϑίοτγ ἰῃ ἤδη. νἱ, 111. δηὰ 1. Δ η16}᾽ 8 δβϑοδρε ἴῃ 1Π6 ἀδῃ οὗ ]]- 
ΟὨΒ; [6 ἀεἸ ἑν γϑηοθ οὗ ἷ8 (ἢ ΓΘ 6 σοπιρδηΐ 8 ἔγοπι ἴπ6 ροῖνοῦ οὗ (Πα ΗοΙΎ 

ἔχσγηδοο ; δηᾷ 186 1Ιθογαιϊίοη οἵ ᾿ἷπὶ αηὰ {6 πὲ, ἴγομι ἴπ 6 ᾿προηαΐηρ ἄθοῦθθ 
οὔ ΝοΟυΟΠΔΏΘΖΖΑΡ ἰο ἀδβίγου 84}} [06 υνἷβθ θη ; τηυδὲ αν ὑθθὴ ἀ18- 
εἰπρῖ!γ Ὀεΐογο [86 ταὶπὰ οἵ {86 τυῆοσ. (δὴ) Ῥδυ} Β βϑοοπά ερίβι]6 ἰο (89 

161᾽8. ἀσϑβογὶρίίομ οὗ Απιϊοοῆυβ ἘρΙρἤδηθβ ; οοῶρ. 2 Τμθεθ. 2: 4 νυ 

Πα. 11: 86. ΑἾδο 2 ΤὨδβϑ. 23: 8 ψ τ} Πδη. 11: 45. 8: 2ὅ. 1 οδηποὶ (πίη Κ 

μονονοῦ, 88 Ηδηρβίθηθογα ἀοοΒ, ἴἢΔὶ Ὠδηΐοὶ δὰ Ῥδὰ] ὈοΓλ γοίδ ο [ἢ 6 βᾶπιθ 
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ἰηαϊνίάυα!. Ι τορατὰ (Π6 ροβϑίΐθ 88 ἀθδβουθίηρ ϑυοῖι ἃ ΟΠΑΓΒΟΙΟΣ 88 6 

Ὀτίηϑβ ἰὸ νἱϑνν, πάδν {16 δ ἀἰδβροηβδίίοη, ἰῃ {Π6 β8πι6 ΨὙΔΥ 88 ζδηϊοὶ 
ὯΔ8 ἀρβου θα ἃ βιὰ] οὔ6 ὑηᾶοὺ (Π6 δηοϊθηὶ ἀϊδρεπεαίϊου. ὉΠ ᾿ἴπ- 

βίδηοθ δαοίογθ 8, βονγεῦοῦ, 18 ποῖ ργοάυςοα 88 οῃμ6 οὗὨ ἃ ομδγδοίοσ δ]ίο- 

Θοίμεν ἀθοϊδίνα, Ὀὰῦ ΟΠ] 88 οπα ὙΒοἢ διιοννβ (86 Θδϑιϊπηαίθ νοῦ δαὶ 

ρῬυΐ ἀροὴ ἴδ6 Ὀοοῖς οὗ 1) 8πηὶ6], Ὁ ϑιῃρίογίηρ, ἰδηρυαρα ἰακθη ἔγομι δἰπιὶ 

ἴῃ γεβρθαί ἰο ἃ ΥΘΥΥ͂ σαν τηδίϊοσ. Μίογα ἀδοϊδῖνθ βθθβ ἰὸ Ὀ6 1 (ὐοσ. 

6: 2, “ πον γα ποὶ {μδΐ (Π6 βαἰ πίβ 88}8}} Ἰυάρθ {6 ννου]ὰ ; ἢ ̓νῇθη οο- 
ῬΡαγθὰ σι θΔη161] 7: 27, “ Απά 6 Κίηράομι δηὰ ἀομπηϊηΐοη, δπὰ (886 
διθαίηθβϑ8θ οὗ {μ6 Κἰηράοπι ὑπάον [86 ψ 8016 δανθῃ, 8881} ὃ6 σίνεη ἴῸ 

(86 Ῥδορὶθ οὗ [86 δβαϊηίβ οἵ ἰδ τηοϑὺ Ηἰρι. ὙὩΤὨΘ ΙΏΒΠΠΟΙ οὗ (δ6 

ΔΡΟΒ[16᾽᾿ 8 ἰῃαυΪ Ὺ ἱρ ϊο8, ἰμαὺ ὨΪ8 Γαδ άθυβ ἅτ ΔΙΓΟΘῪ ἴῃ ροββαβδβίοῃ οὗ 
(86 Κηον]θάσε Ἰὼ αυοϑίίϊοη. ὙΠ ΠΘγὸ 6156 οουἹὰ (6 Ὺ οδίδίη ἰΐ 80 ἀΐγθοι  Υ 
δηἃ ΘΑΒΙΪγ 48 ἴῃ (6 ραβϑ8δρθ οὔἩἨ ὨΔη16] 78. οἰϊοά ἢ 

(ο) ἴῃ Αοἰβ 7: ὅθ, ἰὑ 18 τοϊαϊθα οἵ ϑδιθρῆδῃ (μαὶ ἢθ βαϊἃ : “1 5866 106 
Βθανθηβ ορθηρά, δηὰ πῃ6 ϑοη οὐὔΓ[ Μίαῃ βιδημάϊησ οα ἴδ τίρῃῖ δηὰ οὗ 
Οοα. Ηον ΘΧβΟΙΪΥ {{|5 (8}}}168 τῦῖ Πδηΐοὶ 7: 18, ΘΥΘΓΥῪ ΓΕΔΑ͂ΘΓ ΓΟΔΥ͂ 
ΘΆΒΪΥ 866. Τμαὶ δίθρῃθη μδα ᾿ῖ8. τηϊμα οἢ ἐμαὶ ραββαρα ἴῃ Ὠβηϊοὶ, δὰ 
888 διῃρί ογϑᾶ 118 ρϑου δῦ ἰδησύδρο, σδηηοῖ Μ)6}} Ὀ6 ἀουθίεἅ. Νο ὙΠΟΣΘ 
οἶδ ἀοθϑ Δῃγ αἰδοῖ ρ]6 διυϑῦ βρθαῖκ οὗ 186 ϑανίουῦτ 88 ἐῤδα ϑοη οὔ απ. 
1 ἰβΒ μαγάϊγν ἰο Ὅ6 βιρροβεά {πδὶ δίθρθθη πουΐά, ἱπ {118 ο886, βαῦθ 
ἀεραγίοα ἔγοτῃ υπίνθγβαὶ τι88ρ6, 0.η]658 ἢΐΒ ταϊβα δὰ 6 θη αἰβι! ΠΟΙ] οἱ 
{Π6 ραβϑᾶρθ ἴῃ [ζδηῖϊοὶ, Μ ϊο Β6 δδ8 αὐυοϊοα 88 ἴο 118 πηοϑὲ ἀϊδίϊηοῦ 9 
Ρδγίίουϊαγ. 

(4) ΕἾΏΔΙΪγ, ἢ ψὸ ἰδ ὑρ ἴπ6. ΑΡΟΟΔΙΥΡΒΘ, δὰ τεδᾶὰ 1ὑ ἱβγοῦρῃ 

ΜΙ ΟΆΓΘ, ͵ὸ 584}} πὰ (δαὶ (886 ρΘΏΘΓΑΙ δγγδηροιηθηὶ οὗ [6 ποσὶ, 
δηὰ 4 τὰ] υἀθ οὗ ραββαρθδ ἰῃ ἱΐ, γα δίοψθίμον δἴοσ [ῃ6 την οὗ 

Ῥδηΐθὶ. [ὲ θορίπϑ νἱϊμ ἃ Βἰβίουϊοαὶ μαζὶ, οἰιαρ. 1----ἰϊ!., ἀπὰ τ[λ6 τοδὶ ἰβ 

ῬΓΙΌΟΡΙΘΟΥ. Τμὸ Κἰμά οὗ ἱπιδϑθσυ ορίογοά, (Π6 βγη θοἶβ ομόβθη [ῸΣ 
τοργοβθηίβίίοη, [μ6 Ἰηἰοσνθηιίοη οὗὅὨ δῃρο]-ϑβ βίδηι8 δπα δηροὶ-ἰπίογργο- 
ἴθγ8, δηά ονϑῃ (8:6 ἀαδβὶ ρῃβίίοη οἵ {{π|68, ΔΓ6 41} αἴἴδὺ [ῃ6 σηοάϑὶ οἵ Π δηΐοὶ 

ἐτουρδουΐ, Αἰ Βουρ αν ἴγοιλ 8. ρἰαρίαγιϑι β ̓πλϊ ἰδίου. 11 18 ΠΟ 8118}] 
ἰοδΕὩΟΩΥ ἰο (ἢ 6 οϑιϊπηαίίοα ἴῃ νοι δηΐθὶ νν88 μοὶὰ, ἰμαὺ Φοθῃ [85 

(88 ργοίδυγοαἂ ἴῃ ρθῆθγαὶ Αἷβ ΤΆ ΠΠΘΡ ΟὗἁὨ οομλπλπίοδίίοη ἰο 811 οἴἢοτβ. 

Τὸ οἷϊα ἰπβίδῃοοβ, ἰῃ ἃ οΆ86 80 ρδίραθ]θ δῃᾷ 80 βθπογα ν ἢ ποῖ υηϊνεῖ- 
ΒΔ} δοκπον]θαρσοα, που] θ6 υβ8θ6β5 οὐ {Π6 ργεβεῃΐ οοοδβδίοηῃ. 86 ἔνὸ 

Ὀοοΐκβ βίαπα βἰἀθ ὈΥ βἰάθ, (88 οπϑ ἀθβογιδίηρ (86 Δρρτγοδοξιίηρ επὰ οὗ 180 
Αηί.- Μαεββίδηϊς ἀϊδρθηβαιίοη, (86 οἰμαν ἀδβοσίδίηρ [86 βεᾳαδὶ δηὰ [6 
οηά οὗὨ {μ6 Μοββίδηϊο οἢ 6. 

Ιη τονίον οὗ 16 ἔδοίβ ρῥγοβθηίθα ὑπᾶθσ οὐν ργεβθηΐ οδίΘΡΌΓΥ, ἰδ τπὴθ 

αβὶς : Ὑμδὶ ριορμοὶ ἰῇ 411 ἰμ6 ΟἹὰ Τεβί. ἰβ ΠΟΘ ΘΧΡσΘβΘΙΥ, οσ (ἰἈΚῖηρ 
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ἴῃς Νοὺν Ἴδβὺ. 411] ἴῃ 411} ΠΟΓΘ ἈΠΙΡΙΥ τϑοορηϊζοα δηὰ δος ποηιϊοαίοα, 
1παη Τδηΐ6] ἢ ]βαΐδῃ 18 ἱπάβθά ὙθγῪ Πα ΠΕ αυοίοα ; Βυΐ, 1 186 
«Ἀροσαῖγρβθ θ6 ἰδκϑθῃ ἱπίο (18 δεοουπῖ, ἢ6 ἀθβϑθ ποῖ 80 οἴβθη ἀρρθὰγ ἴῃ 
6 Νὲὸν Τοβί. 88 [)δηΐθὶ ἀοεϑ. Νο οἱπδὺ ῥτγοροί, αἱ 41 δνθϑηίΐίβ, Ἅδῃ 
ΤΩΔΚ οἰαΐπι (0 80 πηυοὶ σοίδγθηοθ 88 Ὠβδηΐθὶ. Βυΐ ον, πον, δηὰ ΨΥ 
Ὧθ {Π|57 1 τὸ ἃγὸ ἰο θ6]16νθ 106 τηδ88 οὐ γϑοθηΐ οὔ ἶοβ, (86 Ὀοοκ οὗ 
᾿θδπὶε] 18 ἃ διρροεί(ἐέλουι5. ἭΟΤΕ ---- ἃ τοτηδῆςε Ἰογροὰ ἀυγίηρ' ἢ 6 ροσβθοῦ- 
ὕοη οὗἩ Απιοομυβ ΕΡΙρΒδηαΈ ---- μον [Π6ῃ οϑῖηθ ΟἸσῖδὲ ἴο δρρϑβὶ ἰο, δῃᾷ ἴο 
ἰγεδί, Πδῃ1Ε] 89 ἃ ἴγὰθ ριόρβαῖ ἢ Απηά μοῦν σἈπλ6 ἴπο86 ἀΐβοίρ[ 68, ἰο τν ἤοτὰ 
δα 84 ρῥγοπιῖϊβθά ἐμαὶ “186 Ηοΐγ μβοβὺ ββουϊὰ ἰϑϑθὴ [θὰ 4}} {Πΐπρϑ, 
διυὰ Ὀτίπρ 411 {πΐπρϑ ἴο {ποῖ σοπηθγαποθ" (ΦόΒη 14: 26), ἰο τοραγὰ 
δι ἰγϑαὶ 0Π6 ὙΠῸ γγ)ὰ8 Δη ἱπιροβίου, Οῦ δὶ ἃ}}] ουθηίβ ἃ ΌΓΘΡ δηά 8 σοϊηβδῆ- 
ΟΟΓ, 48 8 Ριορβοεὶ οὗἩἁ Οοά, ψβοβ6 σοῖς τγ88 ἸΟΣΙΠΥ οὐἁ 4}} οοπῆἀθηςθ δῃὰ 
ΤΟΥΘΓΘΏΟΘΘ ὃ 

Τὴ6 ΔΏΒΥΘΙ ἴ0 ἴΠ686 δῃηὰ [86 {πὸ αυθδβίϊοηβ 18, (πὶ “8 τηΐγβοϊα 8 8ῃ 
ἀγα ροβϑι ἱ ἢ  ; ἴπδὶ 1 Ῥδηοὶ τνβ γι θη Ὀδίογο [ἢ 6 {τη οὔ Απιϊοοδυβ, 
ἃ τοϊγδοιϊουβ ἰηϑρίγαιου πιυδὲ Ὀ6 σοηοοάρα, ἀπὰ {Πογθίογα ἰΐ οουἹά τοί 
Βανθ θ6θη ΜΓ ΘῺ 80 ΘΑΡΪΥ͂ 88 1Π6 ὈΟΟΚ ργθίβῃαβ; απὰ δβίϊγ, {πὶ (ἢ 6 
ἀϊδβεῖρ!ε8 οἵ Ομ γίδὶ οἴθῃ οοηίογπιθα το 76 νν 8} ποιΐοπβ δηα ρῥγοὐυάΐοεβ, 
8δηἀ ὝΘΓΟ ποὶ σοηγογβαηΐ ΜΠ ΟΥΠ68] πηγαί γ8, δη ἃ ΤἸηογθονοῦ (δαὶ ουθῃ 
δοβυ8 Εἰ τηβο }  βοπηοίΠ]68 δαβαπιοα (ἢ6 96» 18} νἱϑν 8 ἡ βουΐϊ οοπίγαάϊο- 
ἄοηῃ, θθσαυδθ ἢ ἀϊὰ ποὺ τ ϊϑἢ ἴο Ἔχε {πον ργε)υάίςεβ ὈῪ ορροβί('οη ἴο 
ἴδεπι.’ Βαϊ ἰεῖ ἴμο56 {μῖπ δῃα ΒΑΥ͂ 411} (ῃ18 γγῇο τυ ἀπὰ ν}}}], 1 18 ροὺ- 
ἔδοιγ δνϊάθηὶ ἰπδὶ ἤθη [680 ροϑιςοἢ8 ΓΘ αβϑυπηθ, 411] σοηδάοποα ἴῃ 
[86 υπναγυΐπης ἰγυϊῃ πὰ δυϊμογίν οὗἩ ἴπ6 Νϑυν Τεϑί. ἰβ ροπθ, απὰ Ἵδῃ 
ὩΟΥΟΡ ΤΌΤ δ6 ἀοίεηάοα,. Εὔνϑη {ἰ)}8, Ποουοσ, νου] Ὀ6 οὗ βῃγα}} 80- 

οουπὶ ἴῃ ὑπΠ6 δγ68 οὗ δυο! 6 ῃ 88 ϑίγδυβθ, απᾶ ΤΠρηροτκα, ἀπά Καοδοϊ, 

δηα ΠΙΔΏΥ οΟἴποῖβ.Ό Βυΐ [Π6 βἴποθγβα ἰονϑὺ οἵ ρΌ8) εἰ-ἰγυ ἢ οδη πόνον δ6 
Ἰεὰ ἰο γοραγὰ ἴ86 ϑανίουν οὗ 1πΠ6 νου], οὕ [ε͵]8 ΠΟΙῪ ἀροβί]θβ, 88 ἀθοοϊνοά 
ἴῃ τοβᾶγα ἴὸ ἴ86 ὈΟῸΚ οἵἉ [)Αη16], ΟΥ 88 ρί νἱπρ' ΘΌΓΓΘΠΟΥ ὈΥ͂ {πεῖν δα ΒΟΥ 
ἴο ἔογβΈ ΡΥ δηὰ ἱηροϑίυτθ. Νοιβίπρ σαη δ6 ρῥ]αίπον, ἰπδπ {πὲ (ἢ 6 ῥγίη- 
εἶρ[6 δϑβδυμπθὰ ἰῇ τοραγαὰ ἴο τηΐγαοΐθϑ, ἴῃ οὐάογ ἴοὸ δον (δαὶ τῃ6 ὈοοΚ οὗ 
Ῥδοϊοὶ 18 ἃ ἰδία αῃὰ βϑυρροβιτἰουβ θοοῖκ, νου Ἱὰ βῆονν στ Θαμαὶ ἴογοο, 
(δαὶ 811 126 ποῖγαοϊεβ οὗ ἴπ6 ϑανίοιν δἀπὰ οὔ ἢἷ8. Αροβιϊθβ δγα πῆθγο ἢρ- 
τηθηίβ οὗ {π6 ἱπγϑοϊηδίίοη, απὰ {Παὺ 1Π6 ὈΟΟΚΆ νΠς ἢ ἀσβογὶθα {Π 6 πὶ 8ΓῸ 
[86 τῆθγα Ῥγοἀυσιίομβ οἵἨ ἁ βοιίοη δπὰ οὗ βιιρογβι ποθ. ὙΥ7611 τπᾶν (ἢ 6 
ΒΟΌΘΥ ὈΘΙΕΨΟΓ 847: Ομοά ργοῦδαί πἰπιΐμηι, ργοδαὶ αὐλτϊ. 

(8) γατγίουβ οἰβεσ ψόογκϑ οὗ βδηταυΐν θοβἀθβ (ῃ6 βαβογοα γοϊαπιθ, ὈΘΆΓ 
ὑδβυϊ ΠἸΟΠΥ͂ ΠΊΟΓῈ ΟΥ 688 αἰγθοιν ἴοὸ (ῃ6 δηοίεπὶ δηᾶ νϑποσγαίθα Ὁμασαςῖοῦ 
οὗ (Π6 ὈοΟΚ οἵ Ὠδηϊοϊ. 

(α) Ψοβορβυβ (Απίίαα. χὶ. 8. 4. 564.) γοϊαΐββ, ἰπαὶ ΑἸοχαηᾶθν 86 
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Οτοαὶ, ἤθη δοϑίορίπς ΤΎτγτο, βοΐ ἰο [86 δε νγβ [ὉΓ δἰὰ ; ἢ ΐο ἢ 8 ἀ6- 
οἰϊπθά οἡ ἴϊθ ρτουπά οὗἩ 186 ἴΈΔΙ οὗἩ (6 ὅεοννβ ἴο ᾿ϑαγίυ8 (86 Ῥογβίδῃ 
Κη... Τα Οτγθοίδηῃ ΘΟΠΑΌΘΓΟΓ ν᾽88 ΒΙρὮΪΥ ἐχαβρογαίθα, αηὰ 88 δοοῦ 88 
ΤΥγα νγ88 ἰδ θη, τηδγο 6 ἢ8 ἈΓΙΠΙΥ͂ ἀραϊηβί 96δυβαίθῃ. Τὴ Ψ6ν}8 ᾿νΕΓῈ 
ἴῃ (86 υἱπηοϑὲ σοῃδίογπδίίοθ, δηὰ Ὀϑίοοκ {πϑιμβοῖνοθ ἴ9 Ῥγαγογθ δηὰ 

οἴδεγίησβ ἴῃ (Π6 ἴθ ρ]6. Φοβθρδυβ βίϑίββ (106. εἰϊ.), (π6ι 186 Ὠίσἢ ῥσῖθϑὶ 
δαάάυα ν͵ὰβ ναγηθά, ἰῃ ἃ ἄγεδπ), ἴο ρῸ οὖὐ ΜΠῺῈὴμ (86 ῥγίοδίϑ ἰπ (μοὶγ 
Βδογοα σοῦθ8, δηὰ ἴΠπ6 Ἰοδαΐπα οἰ} }!]Δη8 ᾿η Ὑ Δ116 χαγιηθπίβ, δηὰ τηθοὶ δηὰ 

Ρτορ ἰαῖθ (6 Θοῃαυοτου. ΤῊ ΠΟῪ αἰά, ἤθη ΑἸοχαπᾶθσ ἄγαν ΠΘΒΓ ἴο 
(86 ΟἰΥ; δῃηά 6 ψα8 ἀρρεδβεᾶ, δπὰ ἀϊά τανδγεηοα ἴο (86 δἰχὰ ρῥγίϑβὶ, 
δηὰ τοραϊγοὰ ἰο 1π6 ἰθαρ]θ, βῃὰ οἴεγοα ββογῆσοοβ ἰμβοσοὌ Βθη α068- 
ἐἰοποὰ Ὀγ Ῥαγιγθηΐο, οὔθ οἵ ἷ8 σζϑῆθγαἶβ, ΠΟῪ 6, ΠΟ τηϑὰθ 4}} οἵδμοσ 

Κἰηρϑ δῃά ῥγίησθϑ ἀο μβοιηβρα ἴἰο ἢΐπ), οου]ά Ὠἰπιβθὶῖ ἀο (18 ἰο (6 “εν 188 
δἰ σΒ-ρσγιοϑί, 818. ΓΟΡΙΥ να 8, {μαι ᾿ξ τγα8 ποῖ ἰοὸ {Π6 γπαη μαι μα ἀϊὰ γανϑῦ- 

Θῆςα, ὑυὺ ἰο (86 Οοά ἰοῦ ἴ86 τὩδη δάογοά. Ηδςδ ἰδϑη δαάρά, 858 “086- 

Ρδυ.5 (6118 [πΠ6 δβίογυ, (δὶ 6, 116 δἱ 1.8 ἴῃ Μίδοθαοηΐα, δὰ βϑβϑὴ ἴῃ 

ἃ ἀγεδῖλ (8 ὙΘΥῪ πηϑὴ (186 δὶ ρ -Ὀγίθδί), ψγθο το] ὰ Βίτα ἴο ρὸ ἑογναγὰ 
ἴῃ ἷ8 Ῥογϑίδῃ δχρϑαϊίοη, ἴογ ἢς ννουϊὰ θ6 νἱοϊογίουβ. [1η (86 ἰεταρίο, 

. [86 βᾶπι|0 ιἰδίογίδῃ [6118 8, (Π6 ραββαᾶρθδθ ἴῃ [ δηϊ6] (δ: 8---7. 1]: 2, 8) 

ὍΘ ΓΟ βού ἴο ΑἸΘΧΘΠΘΟΥ, ἱ. 6. ἱηαγργοίθα ἰὸ μΐπι, ννῃϊοὰ ργραϊοιθα δὲ 

Βιιος688. [π ἰπ6 βθαιοὶ, ΑἸοχϑηαον σαγνθ [Ὁ] ᾿ἰθΘΣΥ ἰο ἴ6 Φενγθ ἰο 
ἔο]Ϊονν (οἷν ονν τοὶ σίου, ἀπά γα {Ππετὶ ἴτοπι ἰαχθθ ἀυτίης (ῃ6 ϑαὺῦ- 
Ὀδιῖσα] γοᾶγ. ΑἹ] {58 Βαρροηϑά ἴῃ 882 Β. Ο. 

ΤὮΏ8. δοοουπὶ ὈΥ ΨΦοβθρῆυβ [ᾶ8, οὗ οουγδθ, Ὀθθη δἰἰδοϊςοὰ δηά οβ]]οὰ 

ἴῃ αυσϑίίοη 88 [Ἀθυΐου8. Βυΐ 85. 10 186 πηαὶῃ ἰβίοσί αὶ ἔροϊβ, (ΒΘῪ δ ΓΘ 
γουο! θα ἴῸΡ ΟΥ̓ Οἶαῦ ψτοσθ. Ὑμαὶ ΑἸΟΧΆΠΟΘΙ 88 ῬΘΓΒΟΠΔΙΪΥ ἴῃ 
δυάοα, ΡΠ ἰοϑιϊῆς8; Ηΐδβι. Ναῖ. χὶ!. 26. ΤΊαὶ Ῥαϊεβιΐηθ συ ο]υπιαγῖν 
ΒΌΓΓΟΠἀογθὰ ἴο Ὠίηι, 18 ἰ68ι1Ώ4 ἃ ἴῃ Ατνῖδπ᾿ 8 Ὠἰδίουτυ οἵ Αἰθχαπάσρχ, ἰϊ, 25. 

Τιδὶ Πα νὰ8 πιο Ὀγ (86 ἰρ -Ὀγίοδὶ πα μἷδ Ὀγείδγθη ἀγοϑϑθὰ ἴῃ ἰὺγ- 

θδηβ, ἰ8 ἰοϑι1ῆ 64 ὈΥ Φυδιίη (χὶ. 10), νγῇο 54 γῈ : “ΟΡνίοβ οὐπὶ ἐπγμ 
ΙΩῸΪ 108 οτδηςΐ8. σοῦοβ μϑῦυ!." ἩΗδοδίδουϑ Αὐάογιια, ἃ. Ὠἰδίογϊβηῃ οοῆ- 

ἰθΙΏΡΟΓΆΓΥ Μ| ΑἸοχδηάοτν, ἰ6βι1Π 8 {Ππαὺ ἔπ 6 ΓΘ 6 γα ὅον8 'η ΑἸοχ πο ΓἘ 
ΔΙΓΙΩΥ ; (οἰϊρα ἴῃ Ψοβθρίιυδ οοπῖ, Αρίοη. ᾿ϊ. 4). Απά ἤπα}}γ ι(Π6 Ταϊπα- 

ἀἰ818 οἴϊδη, βρϑοίδ!ν ἴῃ Τγαοί. Τααρῖδ, δυ]ορσῖσα {π6 1 γα γ οὐὗὨ ΑἸοχ- 
ΒΗΔΟΓ. 
μα ποὺ 1 νγα δ] ΐονν, (45 1 8]ου] ἃ 06 ἀϊβροββὰ ἰο ἀ0), {πΠαὶ ἰτϑάὶ- 

ἰοη δά δάαδά ξοπγϑί ῃϊησ ἰο [πΠ6 τοροτὶ οὗ ΑἸθχαπάρι᾽β ἱπνδβίοπ, νοὶ 
Ὑ|1 ποῖ Ὀ6ΑΓ οὐ ἶσα] βοβηπίπρ ἢ 068 118 ργοόνα {πὶ [Π6 παγτγδίίοη [8 
ὯῸ δυιαϑὶθ ἴῃ πιδίῖον οὗ μοί ἢ ϑυγοῖὶγ πο. μιαὶ που] Ὀδοοιηθ οὗ 
ταοβὶ οὗἩ 1Π6 ατεαῖκ απὰ Βοπιδη βίου ϊθβ, ου βυ οι ἃ ρτουπὰ 2 6 πιΔΥ, 
ἰξ ννὸ ρίεββϑ, γο)εοὶ (ἢ ἀγβδπ)β 8 δοὶηρ βρεοῖαὶ δηᾷ ἀϊνίπα τηοηϊοηβ. [π- 
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ἀδεά, (μαὶ οὗὨ ΑἸοχδηᾶθσ βθθβ ἰο ὕθαγ δυϊᾷθηϊ τ 8 οὗ ουπηΐηρ᾽ ΤΟΓΡΟΥΥ 

οἱ ἢἷ8 ρατί. Ὑμδαῖ οἵ (86 Εἰρῇ-ργίθδι ταῖσῃβ ΨΟΓῪ ὨδίυταΙΥ ἤᾶνο ἰδ θη 
Ῥΐδςοο, ἴῃ [ὶ8 αγίίδἰοα βέδία οἵ τωϊπά. 10 βϑϑιὴβ ἴο βανθ Ὀθϑῆ οοηίοτγιηθά, 

ΒΟΟΣ, ἰο ἴΠ6 ἀἰοίαία58 οὗὨ ργυ θη [14] ΡΟΪΙΟΥ ; δηα νβοῖμοῦ Ὧ6 ΓΟΘΙῪ δα 
δυςοῇ ἃ ἀγϑϑπηι, ΟΥ ποί, ἰΐ ΔΒ 8 ΘΆΒΥ 86] ΓΕΔΟῪ Οχροαϊοηὶ ἰο ἱπάυςθ ἴΠ6 ᾽ 
«ἴδ νν8 ἴο ἕΌ οὖν 8 ρθδςοθ- τα κίηρ οουηδοὶ. ΕῸΓ [86 τοδί, ἰμαὶ ΑἸθχδηᾶοῦ 
85 801] Πεα δηὰ ἢδίίθσοα ὈΥ (86 ΒοῦοΓΒ ρϑϊὰ Ὠΐπι, [π6γ σϑὴ ὍΘ Ὧ0 ΤΟΟΙᾺ 

ἴο ἀουδίέ. ὙΤΒδῖ βυσἢ ραβδαρθδ ἢ Δ η16] 88 ἴποθο αῦουϑ σοίοστοα ἰο ὝΘΓΘ 
ΒΒΟΤΙ ὨΐΤη, ἴῃ ΟΥΔΘΓ ἴ0 Βθοῦυγο δἰ8 ἴΆγΟΣ δηα Ῥτγοϊβθοιίοη, 18 Ῥϑυίθοι γ ἡδὺ 
ὍΣΑΙ. ΗΖίρ Βἰμηβ6 ἢ ἀρδοίαγοβ, ἐμαὶ “ 1 ᾿Ἰπἀθοά {π6 ὈΟΟΚ οχἰβίθα αἱ {πα 

ἶσα, ἢ 88 ὑπάουίο αν βδοσσῃ ἰο τη; Ἠοϊά. δῆ. 1882, 8. 188. 

Βυΐϊ ψἘῪ [06 ἐγ 3 [ Κηον οἵ πο ιἰβίογι δαὶ ἰθβιπ ΟΩΥ αραὶπβὶ 118 δχ δὺς 
666 ἱ ἰπδὲ ροσὶοαά. ΑἹ] (μ6 οὈ)θοϊοηΒ ἴο 118 δηιαυ τ ἀγὸ ουπάθα ου 
1Π6 α ργἱογὶ δβϑυτηρίίοῃ, ἰμδὺ ρτορΡΏΘΟΥ δηᾷ χηΐγβοὶα ΔΓ ἱτη ροβϑὶὉ]6. Νὸ 

ΟὯ6 οδη ἀουδὲ δαὶ Φοβορῆυδ ἤν 6] αν ἴῃ 1.8 Ἔχἰβίθηςθ δὲ (86 οἷἶοβθθ 
οὗ [6 Βαθυ]οηΐβιι οχ 6. ΝῸ τβδὴ ἴῃ 106 “6 δι παίΐοη Πδὰ 8 ὈδΙ(6 Ὁ 
ΟΡρογίυῃ Υ (Πδῃ ᾿6, ἰο Κπον (86 ΒΙΒίΟΥΥ οὗ δἷ8 οσῃ ρϑθορὶθ. Ηδθ νγ88 οὗ 
μὲ ρἢ ἀδβοθῃῖ ---- ἃ ῥσίδβί ἢὨἰπιθο], δηὰ [Π6 ϑοὴ οὗ δῆ οζηϊηθηΐ ὑσίθϑί οἡ [ἢ 
Ῥδίθγηδὶ 51:46, δηὰ οὗ (86 τογαὶ Ηδβιηοηδθδη σϑοθ οἡ (6 τηδίθσῃδὶ, θοὶηρ 
οἵ [86 ἔου γί σεπογδίίοη ἔγσοιῃ ἴΠ6 Μασοοδῦβοδῃ δι γ. 1 τὸ σδ ΒΌΡΡΟΒΘ 

ΒΩΥ͂ ΡΟΓΒΟη διῃοηρ ἴΠ6 06 }0}8 ἰ0 θ6 οορῃϊΖϑηὶ οὗ (Ποὶν ΒΙΒίΟΤΎ, ἢ6 ΒΒ [ἢ 6 
τηοϑὲ ρυο Δ ]6 ἤδη. ὙΠδὲ Βα 88 ΠοΟποδίὶυ οὨγοηϊοϊοα ἐΠ6 ΒίΟΓΥ Γοδβροοί- 
ἴῃς ΑἸοχδπάθν, ἰμ6γ6 δὴ 06 ὯΟ ρΌΟα ΓΕΆΒΟἢ [ῸΓ ἀουδίϊησ. ἸΤδαὶ μ6 88 
(οΪά 1 πὶ βοηια οὗ {86 δρροηάαροβ, ψῃ]οἢ ἰγαάϊοη δηά 8 ἴον οἵ (6 

ΤΥ Ὁ] ου8 δὰ βδἰἶχοά ἴο 1, ἰὈΓπλ8 Ὧ0 βϑογίουβ οὐ]ϑοϊΐοα ἴο (86 ογϑα Ὁ] 

δπὰ ΡΓΟΌΘΌΪα ἴδοίβ οοηἰδηθα ἴῃ 1. ΝΟΥ οδῃ 1 866, ΠΟΥ͂ 8ἢ αὶ »γίογὶ ἃ8- 
βυπηρίϊΐοη δρουΐ (6 Ὀοοΐ οἵ Τζδῃϊ6] σϑη 6 πη8646 ἴο ἀἰϑογθαϊὶ ἰξ ; 1688 
6 438016 [86 ροθι(ίοη, ἰδὲ ταί ον Γ ΤΩΔῪ οοπίγϑαϊοὶ ἃ ἵανοσιία (ΠΘΟΤΣΥ͂ 
ΟΥ οὔν οὐ ΡΒΙ]ΟΒΟΡΠΥ͂, ταυϑὺ ὃδο τοραγάθα 88 ἴα]8β6. Αἴἶοσῦ 4}}, (86 41.69- 
εἴοῃ οὗἁ ρτραϊοιίοη, ἰ. 6. οὗ πιῖγδο 68, 18 οὔθ (πδὶ ἀθρϑηᾶὰβ οῃ Ἵγθα!]6 ἰ68ι1- 
ΣΩΟΏΥ͂, ποῖ οὔ ἃ »γίογὲ δδβυπιρίίοη. 

Τακίηρ (06 στγουηά, ἰΒδη, (μαὶ (86 παγτδίοῃ οὗ ϑοβθρῇῃϑ ἰ8 δι: δϑίβηι4]- 
Ἰγ ἴσια, 1 Ο]Π]ονγΒ τμᾶὺ {86 θοοῖκς οὗ δηῖοὶ, 88 1 ΠΟ οχ βίβ, 88 συγγθηῖ 
διηοης 6 «6078 88 ἃ βδογϑα ὈΟΟΚ, αἱ ἰδαδϑί βϑοῖηθ 16θ8---170. γ6ΆΓΒ Ὀδίοτο 
(86 {ἰπ|6 ἤθη, δοοογάϊηρ, ἰο [86 ογς8 οὗ (86 βκαριϊοβὶ βοδοοὶ, (8 Ὀοοῖκ 
οουὰ Ὀ6 τὺεϊιίθη. 180, (μὴ ργεαϊξοίζοη, ταυδὶ 6 οοποραοάα. 

(6) Τῆι βγϑὶ θοοῖκ οἵ Μδοοδθθϑδ (2: ὅ9, 60), τυτίμϑα ἴῃ 41}1 ρσοθδ 
ποῖ ἰοηξ δῇοσ {86 ἀδδαίῃ οὗ δίγηοη [86 Ὀγοῖμοῦ οὗἩ Φυ4ι5 Μβοοβδθδουβ, δηὰ 
ἀυγίης [86 ταΐχτι οὗ ἷ8 δϑοὴ Φομηῃ Ηγγοβηαβ ([. 6. αδουὶ 12ὅ---180 Β. Ο), 
ΤΟργαβθηίβ [ῃ6 ἴδίδοσ οἵ 86 Μδοοδῦθοβ, [86 νθῃθσ Ὁ ]6 ῥσιϑϑὶ Δι βί 1848, ' 

οἵ ἷ8 ἀοδίἢ Ὁθα, 86 ναζηίηρ [8 ἔγίθ πη 8 δηα δηοουταρίηρ ἰμθῶλ ΟΥ̓ 8ρ- 
8ὅ 
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ΡΘΆ8] ἰο ἴ86 Ἔχδπῖρῖθ “ οὗ [86 ἄγεθ ψογίῖοθ ψἘῸ ΤΟ βανθὰ ΠῸπὶ ἴδε 
ἔτηδοο οὗ ΝουςσῃδάηοζζΖαν, δὰ οἵ Πϑδηΐοθὶ γἢο τγ88 τοϑουθα ἴσοι (ῃ6 ἀθῃ 

οὗ Ἰἰοηβ, (θη. 111. νἱ.) 1 δ ἀϊά δοίυ!!]γ τ κ βθς ἢ 80 ΔΡΡΘδὶ, [θη (ἂς 
Ῥοϑιίοη οὗ 186 ἀουδίϊηρ οΥ 108 μᾶ8 Ὧο ροοᾶ ἰουπάκαίίοη. [{ 18. ὨΘΟΘΒΘΑΙΎ 

᾿ς 0 ἴΠ6 Βυσορββ οὗ {86} οϑι1156, {π8ὲὶ {πΠ6 ὈΟΟΚ βμουὰ βανο Ὀθ6 τσὶ ίϑη, αἱ 

Ἰεδβὲ δοτηροἰθά, αὔὲεν' ἴῃ ἀθδίῃ οἵ Αηϊοοδυβ. ΟΥ̓ τ 86, Δοοουηρ' Ὁ 
{Π6Ὶ νἱθνγβ, ποῖ [06 εἶ 726 ΠΟΙ (86 πιαΉΉΘΥ οὗ (πὶ ἀοδίῃ οουἹὰ ᾿δνὰ 

Ὀδθη ἀοϑίρηαίθα ; ον ὈΟΐΒ οὗὨ ἔμ 686 ἀγὸ βρϑοίδ!ν ἀδοϊαγθᾶ, δηἃ ἃγὸ ρτοπιν 
Ἰηθηΐ οη (86 ἴδοθ οὗ [86 τεϑοοσά. 
ΗΟ ΠΟῪ [8 [18 οομοϊ βίου, ἩΒΊΟΒ [Π6 δἀνοσβίοδ οὗ 118 δη ΠΟΥ͂ 

Τη8Κ6, ἀνοϊἀεἀ ἢ Β]66Κ (6118 υ8 (ρ. 188), {παὶ (86 ἰδίου δη οὗὨ 8 ᾿δίδσ 
Ῥϑυοά ΤΑΔῪ ανο ρὺϊ ἴμ656 νοσάβ Ἰηίο (Π6 τηοῦτἢ οὗἁ Μα δ Βὲ88, δἰ ἰβουρὶ 
86 ἀϊα ποί μ᾽ πη861} δ ΡΙΟΥ ἴθ. ἯὙὯγ͵Ἰ6 Ἄσβῃηοὶ ἀΐβρσονο (818; Ὀυΐ γ ΠΙΑΥ 

ἯΓ6]1 Β8Υ, (παΐὶ 1688 [16 Ὀοοῖκ 18 ἀοβ αϊθ οὗ βυρρογί ἱπ οἶδοσ ααλτγίοιβ, 
[86 αϑϑουίίοη οὔ ΒΙ6ϑκ 18 ποὺ ϑῃι]θὰ ἴο ταπο ἢ ογθάϊι. Αἱ 48]} δυθηίβ, ἰεί 

[π6 ὈοΟΚ ἢανὸ ογὶρίπαίθα τ βθῃ 1 ταὶραι, ᾿ὶ τγαβ, ἴῃ (πὸ ἔτη6 οὗ ΗἩγτοληπο 
ΜΠοη 1 Μδοσ. νγὰ8 τε θη, τοραγάθα 88 ββουθά. [πη στ μδὶ ΜΑΥ͂ ἃ ὑοοῖ 
ποί νυτ 6 ὉΥ 8 ῥσορδοῖ, (ἴῸγ 1 Μίδοοσ. τορϑδίβα!γ ἀθοΐαγθδ (μαὶ ργορβοίϑ 

ὝΘΓΘ (Π6Π ΠΟ 1016}, οὐυ]ὰ οὐἰαΐπ 6 ρἷδοθ ἱπ ἰὩ6 Οδποῦ, δπὰ θ6 γοραγά- 
Θἀ 85 ἃ ρσορδοίϊο πόσκ, ἀυγίησ (Π6 ραγοά Ὀαίτσθοῃ [ἢ 6 ἀσδίι οὐ Αποουδ 

8η6 [Π6 πυϊηρς οὗἩἉ [ῃ6 ΜαΑσΟΒΌΘΘδῃ ὨΒίΟΣΥ, 18 ΤῸ (Π086 ἴ0 Ἔοχρί δίῃ δηὰ 
βου, 80 αϑϑοσῖ {Π6 ἰδῖθ οσρίη οὗ (δὶ θοοκΚ. ΝΙο (ο]θσϑῦ]ο βοϊυἱίου οἵ 
(818 σἜΡῪ αἰ συ] ΡΓΟΌΪΟτ 888 γοὶ θ6θη οἴἶεγθά. 

(9) Τδθ δορί. γογείου οὗ ἴμ6 Ῥϑηϊδίθας ἢ ἰβ [Π6 οἰάοϑί ρατὶ οἵ (ἢ 
ταὶς ἰγαηβίαοη. [ὲ ἰβ ἃ οοῃίσονοσίοα αχαρβίίοη, θη ἐδι18 γοτϑίοη Μβ 
τηδᾶθ, Βυΐ δῇεγ 411,1 866 ποὶ ΠΟΥ [6 ἰδϑε ΤΏ ΟΩΥ οὗ Ατἰδίοθυ 8 δηὰ οἵ 
Ἠδοδίδθυβ Αὐάογίία οβὴ ὉΘ Βεῖ δϑἰ46, υἱΖ. (παὶ αἱ Ἰϑαβὲ {818 ρασὶ οἵ (δὲ 
δορί. 88 οομηρ]οἰοα ἀυτίηρ' [86 τεϊχῃ οὐὗἁὨ ῬιοίοσΩΥ 1, ἀρα8, ΟΓ αἱ 41} δνεηΐδ 
οὗ μἷβ βοὴ Ῥιοίοσηγ ῬΒΙ δ δ] ρἢα5, 1. 6. βοιλο 818---995 Β. 6. ἩΗδνοχιεξ 

(Εἰπ]οἷε. ἴπ8. Α. Τοβιὲ. 1. 8. 70) μαβ ἀϊβουδββϑα (μΐ8 ϑυδΊθος 'π δὴ δϑϊο, δηὰ 
(οη 186 ΨῈ016) 88 (ἰβίβοίοσυ τιϑῆποῦ. Νονυ ἱπ 186 ϑερὲ. (Π δαὶ. 82: 8) ἰΒ 

ἃ ῬΆβδβαρσο, τ ἢ ἢ ΒΘΘΠῚΒ Ρ]ΔΙΏΪΥ ἴο ΟὟΥΘ 118 ογὶρίη ἰο Πδη16] 10: 18, 20,21. 
11:1. ΤΠο οτἱρίηαὶ ΗἩθῦτον ἴθ ΠΘυϊΟΓΟΠΟΙΩΥ͂ ΤΌΠΒ ἴπ08 : “ Ποη [Ὧ6 
τοοϑί Ηἰρἢ ἀϊνί 464 ἰο ἐπ6 παίίοῃβ {πϑὶν ἸΠ ΒΟΥ Δ ΠΟΘ... Β6 βοΐ ἐδ6 δουπάβ 
οὗ 186 Ρθορὶβ αοοογάΐπρ (ὁ ἐλ6 πιπιδον ὁ ἐδ οὐίϊάγον, ΟΥ Ἰογαο!." ΡΒ 
Ιαδὺ οἰαυβθ [89 δορί. βανϑ τοηδεγϑᾶ: κασὼ ἀριϑμὸν ἀγγέλων ϑεοῦ. Αγδία, 
ἴῃ 188. 80: 4, [λ8 ῥτορδεῖ ἴῃ βρβακίηρ᾽ οὔ ἰδ Κίηρ οὗἩ Εμγρὶ, 84γ5: “ Εἰ 
ῬΓΪποαΒ τ γα δὲ Ζοβϑῃ, δῃὰ ᾿ΐ8 διμὈαββϑάοσβ δῖα ἰο Ηδποβ." ΤΈΘ ϑερῇ 
ἰγδηβίδίθβ (Βυ8: εἰσὶν ἐν Τάνει ἀρχηγοὶ ἄγγελοι πονηροί, ΤῊ γετβίοῦ 

οὗ Ιβαΐδιι σϑ8 ἀουθι1688 βοιῃθ ναὶ ἰδίογ (μδη ἐμαὶ οὐ 186 Ῥοαηιαύδαοὶ, ὑυὶ 
ποῖ 80 ΙΔΠΟὮ 80 88 ἴο ἱπίθσίδσθ σὴ [86 Ῥτδβοηΐ ἀγρασηθηί, Ηδτο, ἰα δοιὰ 
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ΟΥ̓ ἢ686 ραββδῷοβδ, [Π6 6 ΒΘΘτῺΒ ἰῸ Ὧθ ἃ ἀϊδίϊποὶ γεοορπϊίοη οὗὨ [86 ἀοοίτ 6, 

[δὲ παίιΐίομβ βανα ὑπο ῖν ργεβίαΐης ἀπφοῖδ; ἃ ἀοοίτίῃα ἰδυρἢν ΠΟΥ ΠΟΤ 6186 
ἰπ (Π6 Ο. Τοβῶ, βᾶνα ἴῃ ἴ86 ρββδβαᾶρϑδ οὗ Π.δηῖθὶ αῦονο σοΐεγγθα ἴθ. 1 δ: 

ΔΑΓ οὗ (πα αἰϊοραίίοη, [Πδὲ ἴΠ6 ΘΘΥΘΏΪΥ ΠΠΔῪ πᾶνα ἀγαννῃ (18 ἀοοίΓ 0 
ἴῃ γοϑρϑοὶ ἴο ργϑϑίαϊηρ δι οηδὶ δῆρα]8, οτὰ ἴΠ6 Ῥαγϑὶβ δηὰ ἴΠ6 γο] σΊοη 

οἵ Ζοτοδβίοσ. Βυΐ ] δῖῃ 8180 δ Υδσο, [δὲ πο βυοὶ ἀοοίγηα σδῃ Ὀ6 ΒΟ Τῇ 

ἴο αν οχίβίθα διηοηρ ἴθ ῬδΙΒΙδ; 88 ΗἩδηρβίθηθοτ δπὰ Ηδνυϑγηϊοῖὶς 

δΒανθ ᾿ηάἀφοά δυο ΘΠ βονσῃ. Νοσ ἰ8 {Π|8 ἃ ὙΘγῪ Ῥγοῦα]6 δουγοα ἔγοιι 
σι] ἢ (ἢ δον νου]ὰ ἀδάμυοθ ἐποὶγ το] σίου ποίΐοηβ. Μυςἢ ΤΏΟΓΟ ΘΒΒΥ͂ 
δηῃἃ ἠδίυγαὶ ἰδ 1 ἴο ΒΌΡΡΟΞΕΘ, ἰμδὶ ἰμ0 ϑδνθην ἄγον ἴσο (Π6 ὈΟῸΚ 
οὗ Τϑαπῖθὶ. 10 ν}}} Βαγάϊγ Ὀ6 οοπίοηαοά, (δαὶ ὑμοὶν νϑγδίοη ἰῇ σΘΏΘΓΑΙ 
ΟΥσἰπαϊθα 80 ἰδῖθ 88 [86 ἐἴγὴθ οἵ (86 δίδοοδθε. Αἱ 4}} δυθηΐβ ὁ ΚΏΟΝ 

ἐπδὲ ἴδ σοπῃμροβί ἤθη οἵ 68ὺ8 δίγβοῖ ᾿γ88 δηὐθοθάθης ἰο (Π6 ταῖρι οἵ Απί]- 

οὐδαβ; δηὰ δοσὰ (17: 17) τὸ Βπὰ ἱΐ νυυϊίθη : Ἑκάστῳ ἔϑνει κατέστησεν 

[ϑεὺς ἡγούμενον ; ΜΟΙ ΙΟΟΚΘ νΘΓῪ τις ΕΚ θείης ἄγαννη ἔγοπλ Π)δπίο]. 
ΤῊ ῬοΒδΙ ΠΥ οὗἨ βοῦγθ Οἷ δῦ οὔ ίῃ 6 ΤΩΔῪ ΓΟΔΟΥ δοκηον]οᾶρο; δυΐ 

186 »γοδαδιϊιίῳ οἵ βϑυοἢ! δἢ οπ6 σδπηοὶ νν6}} ὈΘ6 πηδᾶάβ ουΐ. 
1 ΔΩΥ οὔ οὗὨ ({6 ᾿Ἰπβίδῃσαββ οἵ γεβθιι Ὁ Ϊδηοα ΠΟ ὑσγοἀυςεα αἰὰ ἱπ ἴδοὶ 

[ΔΚο 18 τἶδ6 ἔγοσῃ ᾿Ἀηΐ6), [μθὴ ἰβ (ὴ6 ἰΠΘΟΙῪ οὗἨ ἃ Μίβοοδθδθδῃ Οὐ ροβί- 
᾿Ἀπεοοβίδη οτἱρίη οὐ [86 ὈοΟΚ ουἱ οὗ αυοϑίίοη. [1 τηυϑὲ Βαγα οχἰ βία 
ΘΑΓΙΘΓ; δηά 1 80, (Ὡ6η 18 186 6ἀϊῆοα οὗἩ {π6 οδ]δοίοτβ υπάἀθγηλποά. ΤΟΥ 
ΤΏΔΥ 8.8 611] οοῃμοθάθ {Π6 ὈΟΟΚ ἰο {μ6 ἔσ Π 8Δη16], 88 ἴὸ ΒΥ οπθ Ὀείνθεη 
δἷ8 (ἰπ|6 δηὰ 6 ἀθαίῃ οἵ Ερίρῃβϑδηθβ. [11 οδηποὶ 6 βαϊά, ἰμδὶ (π6 ἔβοίβ 

ἴῃ ᾳυσδίίοη ἀο ποῖ ΒΕΓΙΟΌΒΙΥ ΘΙ ΔΓΓΆ85 [ἢ 6 ΔΠίΔΡΌΠΙΒίβ οἵ (86 ὈΟΟΚ. 
(4) Το ϑορίμασφίπέ νεγείοη οὗὁ ἩΔηΐ6], ΠΒΟΎΤΘΥΟΓ, ὈΘΆΓ8 δου! ἀθηὶ τρδτκβ 

οὗ οοιρΐηρ ἔγοπι (Π6 Βαπά οὗἨ ϑοῖθ οὔθ 0 ᾿νϑὰ ἀυτίηρ [86 Μαοοδῦβθδη 
Ροσίοά. [ζ σοῃίδῖη8 Βύθγαὶ ΘΧρΙΠΔΙΟΤΥ οἴδυδθβ, ν Ισἢ ΒΡΡΘΆΓ ἴο Βανθ 
Ὀδθη οοολϑίοη θα ΌὈΥ Θνθηΐϑ ἰθῃ τϑοθηΐ, [Π6 βδοουγαία Κηομν]θάρο οὗ νυ] ἢ 

Θηδοϊοα ὑπὸ ἰγβηβιαῖογ ἴο πλδῖζα ἢ]8 ἢ ἰϑίου ο8] σου πη. ΕΣ. ρ. ἴῃ 11: 80, 
ψΠ6γ (Π6 ΗθὉ, Π49: “ΤΊ 88ῃ108 οὗ ΟΠ πὶ 8.141} ὁοπηθ ασαιηδβὶ Εἶτα, δπὰ 
ἴθ 8881} θὲ ἀἰδμοδγίαποᾶ, [6 ϑερί. τὰηβ ἐδ: ἥξουσι Ρωμαῖοι, καὶ 
ἐξωσουσιν αὐτόν, ἰ. 6. ἐλ6 Ποπιαῃς δλαϊ σοπιο, απ οαροὶ ᾿ιἕπι. ΤὨΪΐ8 ονΐ- 
ἀθη!γ γοίδσβ ἰο ἴπ|6 ἰῃίθγίδγθηοα οὗ {π6 Ἐουηδη ΘΠ ὈΆΘΒΥ τι ΑἸΒΠΟΟ Π8, 
ὙΒΘη 6 ὙΆΒ ΤΙΌΔΑΥ (0 Β61Ζ6 Ὁφοῦ ἴΠ6 ΟΔρΡΙ8] οἵ Εργρῖ; ὉΓ ἢ6 τ88 
βίορροά ὉΥ ἰδθια ἴῃ [εἶδ ΘΆΓΘΘΥ, δηὰ ἰο ἢ18 στθαὶ σπαστίη πδὲ οὐ] ραὰ ἴο 

αυἱέ [86 οουπίτγ. Αρϑίη, ἴῃ Πδη. 9: 20, (Π8 Ηοῦτον τὰῃ8 (8: “ ΑἸΠΘΓ 

βἰχίγ- τὸ γθ κ9 δὴ δηοϊηϊθα Οῃ6 8ἢ}.4]] Ὀ6 ουἱ ΟΥ̓, τ 1116 [Π6 δορί. ΓΒ 5] αῦθβ 
πὰ8: καὶ μετὰ ἑπτὰ καὶ ἑβδομήκοντα καὶ ἑξήκοντα δυὸ, ἀποσταϑήσεται 
χρίσμα, 1. 6. ΔΙ͂ΟΓ ΒΟνΘἢ Δ ΒΘΥΘΩΓΥ πὰ βἰχίγεῖνο [γ6818], ἀποϊπιϊηρ 
Β88}} οοα86. Τῃ6 βϑυχ οἵ (6886 ὨΠΑΌΟΓΒ τὰἰ 189; δηα (ἢΪ8, πὸ ἀουδὲ, 

ἸΏ6813 {π6 1891} γϑᾶν οἵ (86 6ΓᾺ οὗ (16 δοϊποίάδο, τ οι θαρδη 812 Β. Ο. 
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ΤῊΐβ σουἹὰ Ὀγίηρ 6 ρμονϊοα ἴογ [86 δηποϊπίπρ ἴο [81] οὐ οβββθ, ἄονγῃ ἰο 

178 Β. Ο.; δά ἰξ νγ88 δἱ (ἢἷ8 ρογίοά, οὐ πι ΐη ἃ ἔδιν τηοητ8 οὗ ἰἰ, (δὲ 

186 Βἰραι ῥγίθϑὶ Οηΐδϑ 111. νγσὰβ οὐθοίβα ἔτοτα ἢΐ8. οδῖθθ ΕΥ̓ Απθοοδιβ, δπὰ 

ΒΟΟ 8.6 Γ τηιγάογοα ὮΥ ἷ8 Θαϊοηδηΐ ἴῃ ϑγτίδ. [Ὁ 18 ἴὸ {18 δνθηΐ, 

ἀουῦι1688, [παὶ ἐπ6 νϑγϑίοη τοῖδγα, ἤθη ὁ ΒΔ Υ8: ἀποσταϑήσηται χρίσμα. 
Νον 41} (Π18 ΒΠΟῪΒ ἃ πιϊηυία ἀπ δοσαγαῖθ Κηον]οαρα οἵ ἰῃοβα {{π|68, 

τ οἢ ΤΘΉἀ6ΓΒ ἐξ ργοῦ806 ἐμαὶ (Π6 ὙΓΠΘΡ ᾿νϑᾶ δἱ μδ᾽ ροσοά. Αἱ 4]} 

δνθηίβ, [ἢ τ1μ6 οοταραγίθϑοη 6 πιδᾶδ οἵ ἰδ6 Ἰοοβὸ δῃὰ ΘΥΤΟ ΘΟ ΔΉΠΟΥ οὗ 

βίδιίηρ ἴδοῖϑ ἴῃ 2 Μδος. (8 ἰαῖθσ ἀπά δὴ ΑἸθχβπασγδη ΘΟΣ ρΡΟΒΙ ΠΟ}, ΟΠΘ 
τηυδὶ ἴδ6] {παὶ {Π6 ἰγϑηβιδίογ 88 ὉΠυΒΌΘΙΥ πα δοσυΓΑ οἷ υ οορτιίσϑηϊ οὗ 

186 ἰδίου οὔ (Βοβα {ἰπ|68. Βυΐ 1 δἷθ υεγδίοπ 88 (ἤθη τηδάθ, Βονν οου]ᾶ 
ἵς Ὀ6, ἰῃ ολ56 {π6 οτίρίπαὶ μδὰ )υδὲ (Π6 ἢ τηϑάθ 118 ἈρΡρθδσγβῃοθ, {μπᾶὶ βυςὴ 
Αἰϊογαϊοηβ νου ὃ6 ἱπισοάυοοα, ἀπ βυο ἢ Θομηπιθη(8 ἰηβοσίθα ἢ ὙΥ6 ΤΠΑΥ͂ 
Ὑ6]1 δυρροξβ 86 δυΐβμογ οἵ {π6 ᾿ἠεόγειο Ἰϑηΐθὶ ἴο 6 {μθα ᾿ἰνίπρ, ᾿ξ ψΘ 
Βράγκοη ἴο Τϑηροικα δπα οἰ μοΓβ οὗ Κα τίοτθ. Ὑου]ὰ οΓ οου]ὰ ἃ ἰγβηβ- 

Ἰδαῖον ἰδῖσθ ϑυςἢ ᾿ἰθογ ΘΒ τ ἢ 8. Γαοθηΐ οοϊηροβιιίοη ἢ 1 ἀο ποῖ δδὺῪ {Πδὶ ἴξ 

18. ἸΠ] ΡΟΒΒ1Ὁ]6 ; γα 1 ΠΔῪ γϑηίυσο ἴο Β8ΥῪ ἰῃδὲ δυο ἢ 8. {ΠῚ Πρ ΒΘΘ 8 0 ὉΘ 

4υϊΐα ἱπαρτοραῦ]6. Βυὶ 1 νὰ βῦρροβα 1)ηῖθὶ ἰο βαῦθ Ὀθθὴ Ὑτιτ6ῃ ἴῃ 

(86 δἰχίἢῃ σθηίυτυ Β. Ο, ἴβθη ἴβοσα νγα8 {πῈ6 [ὉΓ 8 ὈΟΟΚ, 80 ΟΡΘΟΌΓΤΕ ἰῃ 
ΒΟΙ.6 οὗ 18 ραββαρθδ, ἰο ἕδνα Ὀδθὴ βυδ)]θοϊθα ἰο ἰγϑδάϊοηδὶ Ἔχ ἸοδΟΏΒ, 
δηὰ ἴο οἤἴογίβ ἴογ {π6 ρύγροβα οὗ γοηδοσίηρ ᾿ὑ ΤΏΟΓΘ ᾿πί6 Πρ 10 ]6. 

Βογοῃά 6] {μ15, ἰξ ϑῃου ὰ Ὀ6 οὔδεγνϑά, {παὶ [86 ψῃο]ο ϑ'δρί. γογείοη οὗ 
Πδῃΐο] 18 ἃ ραταρλγαξίϊο ογ.6, ἀδραγίίηρ᾽ 80 οἴει δῃὰ 80 Ὑ]ᾺΘΙΥ ἔγουλ (86 
ΟΥ̓ ρίηΑ], ἐμ8ὲ ονυϑη ἴῃ {Π|6 ΘΑΓΙΥ ἀρ68 οὗ ΟΒ γι βι δη}γ, ὙΠ 4}} {πον σανθ- 
της ἴον ἴ86 δερί. ἴῃ ροηθγαὶ, [18 θΟΟΪΚ τνα8 ΣΟΎ 85146, πὰ {86 νογβίοῃ 

οὔ ΤΠδοάἀοίίοπ, ποῦ [16 γα] πα οχδοί, ννδ8 (ΔΚ ὴ ἴῃ ἴΠ6 τοοῖὰ οὗ 1. Ενθῃ 

δὶ {πδὶ ροτγϊοά, μ6ὸ δορί. νογβίοπ δὰ δ δομβθα ἰὸ 16 Β6 ΘΓ ΔροοΓΥρ δ] 
ΘρΡΡοηάαροδ, 6. . [60 Ἡγηη οἵ (π6 ἴἴγθο Μαγίγυϑ ἴῃ [06 ἔπσττιδοο, (86 

βίογυ οὗ ϑυβαηπα, δπὰ οἵ Β6] δηὰ {πΠ6 Ῥταροη. Αἱ Ἰθαβὶ 80 88 τηδίίοσ 
βίδηἀ5, ἰη ἴ1πΠ6 δορί. οὗ ἴπ6 ΟἸβίδῃ Οοάθχ 88 ρυδ) βιὰ αἱ οι ΑΕ] 
1818 ἀΓρ 68 δὴ δρδ ἴον {π6 Ὀοοῖὶς οὗ Πϑδη16] ὑδοῖκ οἵ [6 Μαοοβδθδϑδη ρογὶοᾶ. 
ϑυσῇ βίο εβ απὰ ἰθσθη 8 ΓΘ ὑϑ08}}} αἰϊδοῃθα ἰο θοοΚΒ οἵ ἃ ΤΏοΓα δηοϊθης 
Ρογὶοά, δῃὰ ποῦ ἰο γϑοϑῃὶ ργοἀαοίίοηβ. ΤἬδὺ 80 Πηδην οὗ [θῦλ σδῖηο ἰηΐο 
[86 δερί. νϑγβίοῃ, νου μδὶρ ἴο σοπῆγτω {86 ροβι[οη, (παὲὶ ἰδ ὈΟΟΚ οὗ 
Ὀϑηΐοὶ 8 οἱάθν {μὴ γϑοθηὶ ᾿ἰθ6ΓΆ] οὐ ἰοΐδια 8]1οΟνν8 10 ἰο Ό6. 

ΕἼΠΑΙΪΥ {πὸ νυγι ἰοῦ οὔ 6 1 Μίδος., "88 αυοίϊδά (6 δορί, γουβίοη, θβαευοπὰ 
811 το ϑοη Ὁ ]6 ἀουί. [0 πιυϑί [ῃθη μαναὰ οπ)ογϑᾶ [Ὁ]} σσοάϊῥ ἱπ 8 ἐΐτηθ. 
Βαϊ οου]ὰ 4 Ὀοοὶς ψιεϊίθη αογ (86 ἀεδϑι οὔ ΕΡΙρβδηθβ ἢᾶνθ δἰ γον 

Ὀθθη (γα ηβ᾽αίοα, δηὰ {1158 ἐγ η 5 δου ἤδνα ὈδΟΟΙ6 8 βουζοῦ οὗ οἰϊαίίοη δηᾷ 

ἈΡΡΘΆΪ, 1688 186 οτἱρίπαὶ θΟῸΚ σὰ8 νυ θη Θαγ! οῦ {π8π (86 ἀδβίἢ οὗ 
ἴ[μαἱ ἰγγϑὺῖ ἢ ϑυοἢ ἃ νἱϑὺ οἵ [Π6 τηδίίου 18 δί ἰϑαδὲ αυϊΐθ δὰ ἱτπηρσο δ ἷθ 
ΟΏ6. 
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(6) Το ϑέδυϊέηθ Ογαοῖΐοδ ὈΘΤ ἰοβιϊ ΠΟΥ ἰο [86 δηαυ Υ οὐ [Β6 ῬΟΟΚ. 
ὙΜΒαὶ ρογίοη οὗὨ ἰἤϑτῃ ἴο ψἈΐοῖ 1 σϑέδυ, 15 110. 11. νβ. 819 βθοᾳ. ΒΙ]6κ 
Ἰιἐπιβοὶ ἢ μδ8 βῆον, [μδὲ [18 ὈΟΟΙΚ π᾿ 411 χοῦ Ὁ ΠΥ οτὶρίπαίθα ἔγοση 8ῃ 
ΑΑΙοχαμασιπο ον, ἴῃ (δ6 ἄσαα οὗ (6 Μδοολῦθοβ. Βυΐὶ 1 ὀχ ὶθῖ8 δὴ 

Θυϊάθηι εὔοτγὶ ἰοὸ ἱπιϊίαίθ (86 ὈΟΟΚ οἵ Τζδηΐοὶ, ἐσθ ἰγδηβίθυυϊηρ, βοῖηθ οὗ 

118 ἱπιΒΡΌ ΤΥ ἴο 86, Ἐ). σ. ([η Ἰος. οἶϊ.), γὸ πὰ Απιϊοομυβ ἀδβογίθοὰ 88 
ῥίζαν ἴαν γε διδούς ---- ἐκ δέκα δὴ κεράτων παρὰ δὴ φυτὸν ἄλλο φυτεύσει 
--- καὶ τότε δὴ παραφυόμενον κέρας ἄρξει, οοταρ. ΤΠ Δη. 7: 7, 8. 8: 9, 10. 
11:21. ὙΒΪ8 18 βοὸ ῥ] δίῃ, (μαὶ ΒΒ] Κ δοκπονθάσοβ [μ6 δρτϑοιηθηΐ θοίνγθθῃ 
[86 ἵτγο, Ὀυΐ βαγβ [πδὶ γα τηπβὶ δοοουηΐὶ (ον «δῖ, ὈΥ [πὸ βυρροβίιίου {δαὶ 
θΟΙΔ δα ἔον 16]. ΘΟΌΣΟΘ ΟὨΘ δοτάσηοη δηὰ οἷάδὺ ἰγαάϊίίοη. Βυΐ ΠΟΤ 
ΓΘ Ὑ (0 Βίορ, ἴῃ ἈΒΒΌΣΤΩΡΙΟΠΒ οἵ βῦο ἃ παίΐυσο ἢ [ΐ που]ὰ 6 650, οἡ 
ϑΌοἢ ρστουηά, ἀδάμοογο αἰΐψιιϊα οα αἰΐψιιο. Τῇ (6 τηδίϊοσ δ6 88 βἰδιϑᾶ 
δῦονΘα, ἱΐ ΠὉ]ονγΒ ἰμδὲὶ [ὴ6 ὈοΟΚ οὗ ᾿δηΐδὶ 18 Οἱάον ἰΠ8ὴ {μ6 {π|6 οὗ [868 
ΜΔΟΟΆΡΘΘΒ ; ἕοσ ἴῃ ἐμοῖσ πη ἴξ αἰγοδάν ῃδα σΌΓΓΘΠΟΥ 88 ἃ ργορλοίέἑε ντὶ- 
ὕπρ, ᾿Ἰπαβιημυ ἢ 88 (86 ἀθδίρτ οὐὗἁ ἴμ6 δ᾽ ὈΥΠ1ἰθὺ 15 ἰο βμονν 1μ6 ψ]Π]πιοηὶ οἵ 
ΡΙΌΡΒΘΟΥ ὈΥ Απίοςδυβ. 

(7) ὙΤμδ θοοῖκ οἵὗἩ Βαγοι νὰ οὐ ἀθη!ν τσὶ θη ἀυτίηρ (86 ρογὶοά οὗ 
186 ον Ἶθ ρασδϑου 008 ὈΥ [86 ϑ'γτίδη ὑγταηί, ἀπὰ ττιίθη πΚὸ 186 Μδοα., 
ἴον [186 δ6Κο οὗ δοῃβο]ϊηρ ἴΠ6 ΗΘΌΓΟΥΒ υηᾶογῦ ἐμοὶγ ἀἰβίγεββθθ. [{ ἈϑβΌ 68 
86 αἰἰἰἰαἀα οἵὗἨ ἀδϑάσϑποα (μδὲ [86 ἱγτδηὶ ψ}}} [41], ἀπά {πδὲ (Π6 68 ψὶ 
τορδίη ἐποὶν ΠΟΣῚ ἀπα ῥεῖν ]οροβ. 11 86 6.8 ἴο Ὦδνο ἀγδνγῃ {ἢ686 Υἱ 6 8 
ἴτοιῃ ἐμ Ὀοοκ οἵ ᾿ϑηΐοὶ ; δῃὰ 1 1818 Ὀ6 δαπμοα, ᾿ὑ [Ὁ] ονγβ ἰμδὶ δἱ (παΐ 

ὕταϑ 86 ὈοΟΚ οὗ Τ)Δ 16] νγ88 γσϑοοϊ να δῃηα γθραγάθα 88 ἃ ρσορῃοίίς πυϊηρ. 
(σ) Ἴο οοπια ἄονῃ βοηθοῦν δί ἸΟΥΤΟΣ ; 1 116Β Ὡροὼ (868 Ὑ 8016 ἴδεθ οὗ 

Φοβορῃυδ᾽ παιταίύίοη οὗ τηδίζοσθ οι ρτβϑᾶ 1ῃ [ῃ6 ὈοῸΚ Ὀθίοτθ 8 (1ἰπ Αη- 
ἴᾳ. Χ,), [δὲ Β6 δὰ ηοΐ ΟἿΪΥ σοραγάθὰ Τ)δηΐθὶ 88 ἃ ργορμδί, Ὀυΐ (86 
στοδίοδὶ οἵ 81} (86 ρσορβοίβιυ. Τμδῖ (Π6 Ψ6ν8 οὗἁἉ 18 ἀΑΥ ὑπίνογβα ] Ομ δ Σ- 
86 ἃ (Π6 βᾶπι|θ βϑῃ[τηθηΐ, ΠῸ Οη6 δοαυδίηἰεα ψἱ} (μοῖγ Ὠἰβίουυ κυ} 
δίζοιαρί ἰο ἄθῆγ. Βαϊ ΠΟῪ ΟΟΣΩΘΒ ἱΐ, ΠΟΥΤ, {πδὶ Βύ ἢ ργοάυοίΐοηβ ἃ8 ἰδ 
ϑΙθγ Πηο Οὔϑοῖθδ, ἴμ6 θοοΚ οὗ Εἴποι, αθὰ ἰμ6 116, ὭΣ μαϊποὰ ΔΗΥ͂ 

β0ο ἢ; ογοαϊὶ δηλοηρ ἴδ 6 ὅθ) 88 ἀϊὰ (89 Ὀοοκ οὗ [)ϑδηΐθὶ. {186 Ἡοῦγογβ 
οὗ αὶ ρογίοα 670 80 ογθάυ]οῦβ δηα θϑϑιὶγ ἀθοθὶνϑα δρουὶΐ θοοίκ8, 88 1} 

ὭΘΤΤΟΣ οε  εἰσίβιλ ΠΟῪ ἰῇ (βίοι σοργθδθηίβ ἴμοῖ ἰοὸ αν Ὀδθη, ἴΠ6 ἢ ΠΟῪ 
ΘΟἕ68 ἱέ {μαἰ 41} (86 οἶοσ ὑγοἀυοίίομβ οὗ ἃ {|Κ6 παίῃγο, 1. 6. ἀοδϑίρηθα ἰο 
ΤΌΒΟΙΙΌ]6 ἰΐ, ΘΓῸ Σοὐθοίθα 88 Δροοσγρηδὶ δαα ἀπ στ ἢγ οὗ ἃ ρΪδοα ἰπ ἰδ6 
ββοσοα (ὐβηοη ἢ 

(4) Το τοοϑρἄου οὗ Π)δπὲοὶ ἰηίο (16 υ͵διοίδῦ ΟἸαποΉ. ὈΘΆΓΒ βίγοηρ' ἰοδ8ι}- 
ΙΏΟΣΥ ἴο ἐΐ8 α πυϊ 6 1655 δηα Δ οη οἸγ. 

(α) 1 ποοὰ πο μοσθ ρῸ ἱπίο ΔΗΥ͂ ἀοίδὶ! οὗ δυρυμπηθηὶ, ἰο ΒΏοΥν ὑπαὶ (89 
Ηδοδ. βδοείρίυχοθ τὰ σὸ (δ 0 δαπά, ἰπ ἔδ6 ἔηθ οὗ ΟἸσίδὲ δθὰ (6 δροβί]θδ, 

889 
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{μαἱ (Β6Υ͂ ΠΟΥ͂ ᾶΔΓ6. ΤὨΪΐδ 18 Θοποθα ρα ουϑῃ ὈΥ ἰμβοδ6 ΜἘΟ δἰίβοκ ἴπ6 ρϑῆ- 
υἱπθηθδ8 οὗ {86 θοῸΚ Ὀείογα 8. ΝῸΡ ἰ8 ἴδ ΔΩΥ͂ ὨΘΟΘβΒΙΥ͂ Βογα οὗἁ 
βιιοννίηρ αὖ Ἰοηρία, μαι ἰμ6 Ν. Ταεδβί. γι ίδσβ ἰὰ σοϊητθου τ ἢ ἴΠ6 Φ6}γ8, 
αἰγὶ θυϊοὰ ἃ ΑἸΥΙηΘ ΟΥ̓ δηά δυϊῃοτγ ἰο 88 Ο. Τοϑι. Ῥϑῃὶ βαγ8 
(2 Τίμι. 8: 16), (δαὶ “ 4}1 δογὶρίυγα 18 ρίνθη ὄν ἐπερίγαίίοπ ὁ Οοά, ἀνὰ 
18 ΡΓΟΒΙΔΌ]6 [ῸΓ ἀοοίΓ! 6, [ῸΣ Ταρτοοῖί, [ὉΓ οοστθοίοη, ἔοσ ἱπβιίσιοίίου ἰπ 
ΤἱρὨοουδη688. Ῥαίοσ (2 Ῥϑί. 1: 21) ἀθοΐδγεβ, [μὲ “9 ῬΧοΡΏΘοΥ Ἵβζὴθ οΐ 

ἴῃ οἷά εἴπ ὉῪ ἴμ6 Μ|}} οὗ πδη, Ὀαΐ {παῖ ΒΟΙΥ τπηϑὴ οἵ Οοά βρβῖα 88 {Β6 7 
6 Γ6 τιονϑα ὃγ ἴΠ6 ΗοΙΥ Ομοβί." [1 6ΓΘ ΘΆΒΥ ἴο αυοῖία αὐυπάδηοο οὗ 
ῬΑΒδαρ6Β οὗ [86 {{κ6 ἴθπογ, ποὺ ΟὨΪΥῪ ἤτοτῃ ἴμ6 Ν. Τοβί., δυὶ ἤογα (86 ὅοῃ 
οὗ δίγδοι, ΤΥ Ἰβάοπι, 1 Νίδος., δῃᾷὰ οἵ βὲσ δροοσυρδδὶ ὈθΌΚα, ει Ὀσίοτθ 
[26 Ν. Τοβί., 88 Ὑ61}1 88 ἵἴγοτι Φόβαρῃυδ, ῬΏΣΪο, δηὰ οἱμοσ ᾿ἰδίοσ 9 πιβἢ 

ἩΣΙοΓ8. ὙΠΟΓῈ τγ͵δ8 Ὀυϊ Οἢ6 νοΐςθ ἴῃ 8}} δ ὈΣγ, διροῦρ μοί 68 δηᾶ 
Ομ γιβίϊδηβ, ἴῃ γοϊδιύίοη ἰὸ [818 πιϑίίογ. 

ΤΙϊ5 οὗἉ 1661} βῆοννβ, [πδὶ ἃ ννἱὰθ αἰ ἴσθηοθ τγὰβ τηθδὰθ δὲ {μδαὶ ρμοσγὶοᾶ, 
Ὀοίννοθη βϑδογθα δπὰ οἴδδὺ θοοκβ. Βυΐ ὉΥ πλιδὶ ογι σίου 6 γα {86 ἵπτὸ 

οἶα58568 ἀἰβιϊηρυ ηθα απὰ βοραταίθα ἢ ΤῊ ΟὨΪΥ ΔΉβυσο {μδὲ απ Ὀ6 ρίνοπ 
'8, ὈὉῪ ἰδδὺ οὗ ἐπϑδρίγαζίοη, Ἰ. 6. οὗἠἨ ἱηδρίγϑιίοη βυρροβοα δηὰ δεϊϊενθὰ ἰο 

Οχ βί, ἰὴ [86 τ σιίοτβ οἵ [π6 γαβρθοῦνθ ὕοοΚ98. Βυὶ νῇἢδὶ νγ88 ἐδ6 δνυϊάθποθ 
οὔ εἰιϊ53ὴ ὙΥμδὶ 6 (86 δῃοϊοηίβ ἰο ρῖνϑ ογϑαὶϊὶ ἰο [15 Δεσοά ἱπβρίγαίοη ἢ 

ΓΕΘ ΒΒ Σ τηυδὺ Ὀ6, (μὲ [ΠΟῪ ραγνα ογρα! ἱἢ ΔΏΥ ραγου αν σα86, Ὀδοδυδθ 
{86 ἀδθιιθὰ (6 δυΐμοσ ἰο ὃ6 ἃ ργορλοί, οἰ ὉΥ υἱσίῃβ οὐὗὐ ἃ σορΌϊοΣ 
ΡΙΟΡἢδιίς οβοθ, οὐ ὈὉΥ Ὀδϊηρς ἐπάονοα τ} θοῦ οὗ (6 δῖρμοδὶ αυδ ϊο8 

μὨϊοι ὈοΙοηροα ἰο ἃ Γορυΐδῦ ργορμεί. Τθδ δονβ, θαγομα 411} ἀουδῖ, 

88 ἰΠ6 Ταϊπγυὰ Βῃον8 ὕὑ8 (Βαανὰ Βδίῃγβ, [0]. 18. 2), αἰἰστ νυίοα Φοβῆυδ, 

ψυάροθ, Ευι,1 δηὰ 2 ϑδιλμεὶ, ἰο δοβυα δπὰ ϑ'δηιυθὶ. Τὰ ΡΓΟΡΟΣΥ͂ 

ΡΙορθο ὈΟΟΚΒ ἰοϑι1ῆ6α ἴον ὑπθηηβαῖνοδ; δηὰ ἰῃ6 στϑϑὲ ψεσθ ἀϊβιγι θυϊοὰ 

διηοηρ Πανὶ, ϑοϊοσιοη, Φογοπιίδη, ΕΖγα, δηὰ Νομοαι δῆ. ὙΒΘΓΘ 8τῸ, 

ἰπάθϑά, 80116 Βίγδηρα δοποοὶ (8 τϊχοὰ ὑρ τ]ὰ (86 Ταϊτηθάϊςο ἰσδάϊεοι. 

Βαϊ [Π6Υ 40 ποὶ αϑἴδοὶ (86 ροΐπὺ ἴῃ φυδβίΐοῃ. Οτ 811] μδῃάβ ἰΐ ἰ8 δὰ σηυδὲ 
Ὀ6 οοηοραρά, ἰμδὶ ΠΟΘΥΟΣ δηὰ ἩΒΘΉΘνοΣ [86 ὈΟῸΚ οὗ [2.841η16] σλπ)6 1ηΐο 

1Π6. σβηοῃ, 1 τηυδὲ Βανα μαϊηθα δα δηοθ 88 ἰμ6 βυρροδβοὰ ποῖκ οὗ ἃ 
Τ68] ρϑυβοῆδθο 8πὰ ἃ ἴσ6 ῥγορδοί. 

Ὑγμθη ἔθη ἀϊὰ [6 ογάοσ οἵ ρσορμοίβ οδαϑο ῦ ἯἮΝ6 ἴβδυύϑ (θβ τ ΟΩΥ 1ἴΠ 

4: 46 οὔ τ{μ6 ἤτβί θοοκ οὗ [86 Μβοοδθθθβ, (τι ίθη βοπῖο 12ὅ---180 Β. Ο. 
Δ ΨΘΙΓῪ ΠΘΔΡ ἴμ6 {ἰπ|6ὸ ὙΠ Θη ΠΘΟΪορίοΆ] οὔ τἶοβ Βαρροβθθ (16 Ὀοοὸκ οὗ 
Πδηΐθὶ ἰο βανθ Ὀθθὴ πε 6η), (μαὶ 48 Μδοολθδθυβ δηὰ μἷ8 οοιηρβδῃ- 

Ἰοῦ8, θη ΠΟΥ τϑοοῃθθογαίθα [Π6 ἰδ ρ]6, αἴνοσς ἴῃ ἀεΐδαὶ οἵ (88 δι υσχίδῃ 
ΔΓΤΩΥ δΔηά )υ8ὺ Ὀδίοτα (Π6 ἀδαιὰ οὗ Αποομαβ, ρυ}]6α ἄοντῃ ἴΠ6 ΔΙᾺΣ δὰ 
τοιιουοὰ (ἢθ βίοῃθβ ὑμπογϑοῦ ἴο ἃ ρδοθ δρργορσγίδίθ Ὁ. Καϑορίηρ {ἢ 6Π|, 
(301 8. ργορὴσί βου ϊὰ οὐπλθ 0 νου] μῖνο ἀϊγθοίίουβ οοποθγηίηρ 
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δοιὰ," 1. 6. ΒΒου]ὰ οτὐδσ [86 ΤΏΒΏΠΘΡ ἴῃ ὙΒΙΟΒ (Π6Υ ΟΣΘ ἰὸ ὃδ6 ἀϊβροδοᾶ 
οὗ. Ταΐδβ ἰγαμββδοίϊοη, δοοοράϊηρ ἰο (μ6 ἀθείϊδβίοη οἵ ἐΐδογαὶ οὐ ἀίδια, ρτθ- 
οϑάθα ΟὨΪΥ βοπλα τηοηίδβ (86 οοτηροβίξοη οὗἉ [86 ΒΟΟΚ οὗ Ἡϑαηΐοὶ. Αἱ (μὲ 
Ῥϑγοα, (μθῃ, ἔμοσ ΔΒ πῸ φγορῪδέ 'ἰπ Ιβγββὶ ἰο 86.118 βυςὶι ἃ ᾳυδσβίίοῃ ; 
ΣΩΌΘὮ 1688 ἰο Ἰνσῖϊ6 ἃ σδποιΐοδὶ ὕοοκ. Αραίη, 'ἰῃ 1 Μάσςς. 9: 27, (Π 6 ΒαΙη8 

ἩΓΙΟΓ ΒΔΥ5: “ὙΒΟΙΘ γγ8ὲ8 ρτοϑδί Δ ΠΟ οἢ 1ῃ ΙΒΓΔΘ], δυο 88 ὩΘΥΟΣ οοουγτοᾶ 
ἴτοιι ἰμ6 ἐπι τ βθῦ ἃ φγορδέ ῬἼᾺ8 ὯῸ ΙΏΟΣΘ Β66ἢ ; ὙΔϊοδ, ἔγοσα (6 νΕῪ 
ὨδίυΓΟ οὗἁ [86 ΓΣΕΐΘΓΘΏΟΘΕ, ᾿ΏΡ}168 8 Ἰοηρβ Ρογοα δηϊθοθάθηί. Ομποα6 τοῦθ, 
ἴῃ 14: 4], ([ῃΠ6 ΒΆ1η0 ΘΕΓΒΟΣ 8848, {παὶ δ᾽ ΠΟ 8 δρροϊηϊθα βΌΨΘΣΤΟΣ δηά 
Ῥοσρϑίμδὶ δἰρῃ ργίϑβί, “ ἀπ} ἴμογο ββουὰ δχῖβα δ ργορλεί εσογίδῳ 9 
ογοαϊί," (πιστόν). ΟΥ̓́ οουτβα {8616 νγᾶϑ πὸ βυςἢ ρσορβοὶ δὲ ἐμαὶ ροσγίοὰ, 

δοβθρμυδ ΒΑΥ8 ἷῃ (16 πηοϑί ΘΧΡΓΘ88 ἰΘ.ΊῺΒ : “ ἮΝ Βαυθ ΟὨΪΥ ἐισεηέψ-ἔισο 

ΌΟΟΚΒ, οοηίδίπίηρ ἴμ6 δ βίογυ οὗἨ ΘΥΘΥῪ ἃρθ, βίο Δγὸ 080} δοοσοαιϊ θα, 
.... Ετοῖὰ [δ6 {πιὸ οὗ Ατίαχογχοθ ὑηπ} οὐσ ὑγθδϑϑηὺ ροσὶοά, 8}1} οσοῦ- 

ΤΟΏΟΘΘΒ ἢανο ὕθθῃ τ θη ἀοτῃ ; διέ ἐΐθῳ αγὸ ποί τοσαγαεα α εηζ δα ἴο 
ἐλε δε ογοαϊξ ὐἱἱᾷ ἰλοεα τιολέοἢ ργοοοάδ ἐἤσηι, δεοαιξε ἐλόγα τραϑ πο ᾿η ας 
δία (ἀκριβή) φιοοοδείοη, ΟΣ Ῥτορλείε ;" Οοηϊ. Αρ. 1. 8. ΑἹ] δεν ίβη τσὶ ἐς 
ἰῃρθ 80 ἌΣ 88 ὰ Κηοῦ, ὈΟΪΒ Θαυ]οσ δηὰ Ἰδαίου, οοηδί ον {86 ρογιοά οὗ 

Μαίδομὶ 88 [8:6 οἷοβθ οσ θῃὰ οἵ (86 δυσοοδβίοῃ. οὗ {π6 ρορηδίβ. 
ΔΑἀορίηρ ἰΒδη (6 ροβιίοη, δὲ [86 ΦονὙΒ ΠΟΥῸΓ δαζη 6 ΔΏΥ ὈΟΟΚ ἰο 

(Ποῖ Ὁ βαογοὰ βδῃου, ὙΒιοΝ (Π6Υ ἀϊὰ ποῖ Ὀ6]1ονα ἰο Ὀ6 ἱπδρίγθα, δῃὰ ἰο ἢᾶνθ 

οσὶ ἱπαίθα ἔγοτα ἃ ρσορῃϑί οὕ ἃ ργορῃθί1 68] τζϑῃ ἰῃ σεβρθοὶ ἰο ἢ 8, ΟΣ 
βγϑὶ ᾿παυϊΥ μα8 Ὀθθῃ, ὙΠοῖΠΟΣ ΒΥ ΒΌΘΙ ΠΘ ἢ βἜΓΕ οχίδηϊ αἱ (86 Μδοοδ- 
Ὀδθϑη ροτὶοά. ὙὯ7ὁὁὸ δυο (86 ἀἰγεοὶ ἰ6ϑ πη ηγΥ οὗ ἃ τυτί ἰοῦ, αἱ [Π6 ὙΘΓῪ [080 
οὗ ἐμαὶ ρογοά, (δῃὰ ἃ ψσῖϊοσ 6 18, ἸΏΟΓΘΟΥΘΣ, οἵ ἀἰβιϊηρσυ βηθα ΟΒῃ ον δηά 
Βά ΘΙ", δηὰ ὉΥ ζθΠΟΓΑὶ οομβθῶς ΜΟΣΙΠΥ οὗὨ ογβα 1), --- γθ βδνθ 8 ἰεδιἰ- 
ΤΏΟΏΥ, ποῖ ΟὨΪΥ {δαὶ ἰμ6γ6 ὝΘΙΘ ὯῸ ΡῥχΌΡοίβ, αἱ 1μδὺ {ἰπ|6, θὰ [δὲ 
ἴοῦ ἃ ἰοὴρ ἔπι ἔμοσθ δα θθθῃ ὕοηθ. Τὴ6 ρῥϑββᾶρὸ 1 Μδος. 9: 27 
(αἰγοδὰυ αυοϊοα αὔόονθ) οϑῃποὶ τβθϑῃ 1668 (μδη (18. Βϑβι 68 84}1 {818, 
(δ ἸηϑΏΠ6Γ ἴῃ ΜΟΙ «6808 ΊΓΒΟΙ ΒΡΘΔΚΒ οὗ [16 ἀποίθηϊ ργορθίβ, ἰὼ 46: 
156. 48: 22, Βμονγβ ἐμδὺ 8 οοπβίἀογοά {μ6 πιστοὶ ὁράσεως 88 Ὀεϊοηρίηρ ἰο 
(80 ἀδγ8 οἵ γοσθ.0 ΝΟΥ ἰβ {μοῦϑ ἃ 80}180]6 οἵ ᾿Ἰβίοσυ ἰο οοηίσβαϊοὶ (18. 

Οδσίδί]γ [86 ὅθ ννθ δα πδίοῃδ] ῥσῖάθ δπουρ, ἰο πιδϊπίαϊη [06 δχιβίθῃοθ 
οὗ ρτορβοίβ δῃὰ {86 δοπιηυδηοα οὗ ̓ Ἰπϑρίγαίίοη διιοηρ {μ6πὶ ἰοηρ αἴ [Π6 
ἀοδιὴ οἵ Μαϊδοὶὶ, ἢ ἰμοτὸ οχιϑιθα δὴν ΓᾺΪΣ ΟΣ Ἔνθ ἰο] γα Ὁ ]8 σγουπα [ῸΣ 

Ῥτοίθηβίοηβ οὗ (μΐ8 βοτί. ὙῊΘ 1088 οὔ 86 ργορβϑίΐο ὀγάδσ γ)788 ὀοῃβϑι ἀδγϑᾶ 

ὈΥ͂ ἴδοτὰ 88 ἃ ΒθνθσΘ οββϑιϊβθλθηΐ, δῃὰ 4180 88 ἃ γτοδί ἀερτδάδίοῃ. 

ὙΠόγα οδηποὶ 6, ἰΒθη, θύῃ (μ6 τϑπιοίαϑί ῬσοῦδὈΣ γ, (δαὶ [86 6 008 

ποῦ ]ὰ δανο ψίνθῃ ρ βυοὶ ἃ οἰδίπι, 1 11 δὰ Ὅθθῃ ροββὶ]6 ἴο βυρροτί ἰξ, 

(ὃ) Τμ6 ποχὶ αυοϑίίοῃ ἐμαὶ οοσυτβ (μ6η 8: ΗΟΥ οϑῖηθ 86 ὈΟῸΚ οὗ 

Τϑβηΐϑὶ ἰο "6 ἱηβοτίϑα ἱπ (μ6 οδηο, 1ζ ̓ ὺ σγασθ οοταροβϑά, 88 ἴμ6 Ν,βοϊορίδβίβ 
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δδϑογί, ἀυσίηρ ἴμῃ6 Μδοολρδθδη ρϑσῖοα, ΟΥ σϑαίμοσ, ἀυγίηρ ἐπαὶ μαζί οὗ ἰ 
ΜΠ οἢ [Ὁ] οα [86 ἀθαίὶ οὗ ΕΡΊΡμ δῆθ᾽ ὙΠΟ τγαὰβ (Π6 τηδῃ ἰο ἱπποάσ 68 

8 ὈΟΟΚ ὑπ Κποῦῃ δὰ υῃβοασὰ οὗ Ὀοθίοσο, δῃὰ ἴο ῬΓΟσΌΣΟ ἃ ρἷδοθ ἴοσ ἰΐ ἢ 
[86 βαδογοὰ Ἵοδῆοῃ 7 ΪΝΝοῖ ΔΩΥ͂ ὈσΟρ οί; [ὉΣ βυ } δῇ ὁη6 ἴΠοσΘ ἯΔ8 ηοΐ. 

Ηον ἰδθη ΤΟ ΓῈ (6 Ῥσῖθδίβ δηὰ 6] (6 ΓΒ δῃὰ τῃδρ ϑίΓΒΟΥ διροηρ ἴμ86 68 
Ροιβυδαθά ἰο δάμη ἢ ΤΠΘ ἔογροῦ οὗ (86 ὍΟΟΚ ταυδί αν ὈΘΘΏ 8 60ῃ» 
Βυτοτλδίθ ΤΩΒΏΔΡΌΣ 88 Ὑ760]] 48 6Κ1}}} τυ τοῦ, ὕο ρογβυδᾶθ [πὸ Θδημοασι ἰο 
δύ ἢ ἃ ΠΙΘΑΒΌΓΟ ; ΟΥ 6Ἶ86 [ΠΟΥ ταδὶ ἢανο ὈΘΘῺ ἀΘΡΙΟΓΔΌΪΥ Ἰρτιοσγϑηῖί οὗ (ΠΡ 

ὨΔΌΏΟΠΑΙ ὈΒΑρΘΔ ἰῇ ΣΟΡΆΓΑ ἰο ϑοσ ρίαΓΘ, ΟΥ̓ Ά80 βυρουβ ΠΟ 88 ἴο ἰΔῪ μο} ἃ 
το  γ οὗἨ ΘΥΟΣΎῪ ὈοΟΚ ὙΒΙΟΝ ταδᾶθ οἰδί πη ἴο βδ:ς γ. ΕἼΟΤα δὶ τὴϑ 
Κηοῖν, δῃὰ β8ὸ [ἈΓ δ8 ἯΘῈ ΚηοΥ, οὗἩἨ [6 τηϑῃ οὗἉ ἰπδὶ ρογίοά, {πΠ6ΓῸ νγδ8 20 
ΒΌΘὮ ἀοΧίοσουΒ [ΟΥΡῸΣ ἴῃ Οχδίθοθ διηοὴρ [Π6 96 008; δῃὰ ουϑῇ 17 (δοτο 

ὙΟΣΘ, ἴΠ6Γ6 ἵγ88 1116 ΚΟ Ποοὰ οὗ ΗΒ βΒῃοοθβαβ. ΤῈ τηθη οὗ (Βαὶ δ 6͵Θ 
ΆΡ ΘΠΟΟΘῈ ἔτομι Ὀοίηρ; ἱρῃπογδηί, βία ρα, οὐ ἱπαϊ βοσθηί, ΤΉΘΓΘ ΜΔ διποης 
ἴδοπι ἃ συναγωγὴ γραμματέων, ἩὮΟΔΘ ὈυΒίΠ 688 1᾽ γγχ88 ἰο δἰἑθῃᾷᾶ ἰο ΠΟΙΥ͂ 
ἰΐηρ ; 801 Μδοο. 7:12. Τὸ [86 βαπη6 Ῥυγροβο (δβιϊδοϑ ϑδίγαοι (38:24), 
ἯΔΟ ἰνοὰ δηὰ τσοὶ Ὀοίοσθ Ἂς οομαθ᾽ τοΐρη, ἱ. 6. δροὺῦὶ 180 Β. αὶ 
ΗΘ δρϑᾶκβ οἵ ἰμὸ σοφία γραμματέως 88 Ὀοΐηρ αἰϊαϊῃθἃ ΟὨ]Υ ὉΥ 16 ἰΘΌΓΟΙΥ 
διυάγ, ᾿αρ] γὴν (δὴ ἰμ6γὸ ττὰ8 βυσἢ δὴ οτγᾶοσ οὗ τζϑῃ γῆὸ τ Γ6 ἀσνυοίοα 
το [86 βίυαγ οὗ ββογεὰ ὑμίηρβ. Αραίη, ἰῃ 89:1, ἢ6 ΒροδΚ8 οὗ (Ὠ6 γραμμα- 

τούς 85 “ Βοοκίηρ᾽ δίϊοσ [πὸ ντυϊβάουχ οἵ 41} (Π6 δποϊθηϊβ (πάντων ἀρχαίων), 
δηὰ ἀΠ]ΠἸρΘΏΓΥ Θιηρογίηρ Ὠἰπηδ6 Ὁ τ (86 δίμαγ οὗὨ [89 ρῥσορμϑοῖθθ" (ἐρ 
προφετείαις). ἘΒογοπὰ (ἢΐ8, γ ἂτὸ ὑσγουριῦ ὉΥ 1 Μϑος. ἰο δῇ ἰῃιἰπιδίθ 
δοαυδίηίδηοα τ] Μαιίδί Α8, (6 ΠΟΌ]6 ῥτίθϑί δὲ Μοάϊΐη, γῇο ἱπαϊρτιδηγ 

τοίβοα ἰο ΟΌΘΥ (Π6 πιδηάδίο οὗ ΕἸΡῚ ΡῃΔη68 ἴο βϑοσίῆοα ἴο ἰ4οἷ8; δηὰ 6180 
ἢ ἢ18 18] η!θα, Ὠδγοῖο, δηα οχοθ  ]θηΐ Βοη8, 88, “οηδίῃδπ, δηὰ Θ᾽ πο η, 

ὙΠΟ τοραϊηθα (Π6 ἔγοοάοτῃ οἵ (μϑὶγ οουηίγσγ. ΑΙ} (686 οἰοθθ ἴο ἀΐθ, 
ΤΑ μοΥ ἔπη γίθ] ἃ ὯΡ δουτηρ ὈΘΙοησίηρ ἴο [μοῖν το ρίοη. [8 1: σθαβοῖ»- 

ΔὉ]6, ποῦν, ἴο ΒΌΡΡΟΒΘ [δὲ βυσι τηθη οου]ὰ παν Ὀθ6ὴ δη αρροα δπα ἀθ- 
οοἰνοί, ὈΥ 8 ἴὌΓΡΕΡ οὗ ἃ ὈΟΟΚ δἱ {μὲ ραοσὶοά, οἰδιπιῖηρ ἱπάθϑα ἰο Ὀ6 τουςὶ 
οΪάδγ, θαὶ ΠΟ Γ βανΐηρ Ὀοίοτο Ὀθθη μοαγὰ οἵ Απὰ Ἡ1 4} (6 τὶρογοῦδ 
ΑἰιΔοΒπηοηΐ οὗἉ βυσὶ πηθη ἰο ἐμοὶγ δηοίθης ϑοσι ρίγοθ δ ουϑίοπμβ, 80 σὶρο- 
ΤΟῦΒ [Βα 10 ΘΧΡΟΒΘΒ ἰμθῖ ΠΟΥ͂ ἴο [86 Δοουβδίίου οὗ Βα ροσβ θη δ ἃ ΒΟΥΟΣΥ, 

οἢ ἴδ6 ρΡαγὶ οὔ ἢ 8 ΝΘοϊορίβία, -- τ ἢ 411 (ΠΡ 268] δῃὰ Ἰϑδίουδυ ἴὸσ ἴδ βοἢ" 
οὐ οὔ {πο ὶγ σοϊϊρίου δῃὰ ὑμὶν μον Ὀοοῖκβ, οου]ὰ [ΠΟΥ αν Ὀθθὴ ροσβυδάθα ὮΥ 
8 ὙΤΙΓΟΣ οὗὨ [μ6ὲγ οὐ ὕπηθ ἰο δα ἴο {μοὶν βδοσϑὰ οβῆοη ῦ Ηοῖν οὐνοῦδ 
186 χυοϑύϊοηβ [ΠΟῪ που]ὰ 88 Κ, νἱζ. 1 8 ὈΟΟΚ ὃ 88 οἰὰ 88 (86 πιο οὗ 

Πδηΐοὶ, το γῸ 88 10 ὈΘΘῺ [ὉΓ [686 ὨΘΑΣΙΥ ΟΣ Ὠυπάγοα γϑῶσθῦ ΗΟΥ 
ΘΟΠΊ68 ἰΐ ἤο Ρ888, ἰμαὶ ἃ Ὅοοκ οὗ βυοῃ δἰρἢ ᾿πιροτῖ, 88 [π||8 ϑϑοπὶβ ἴο 6, 
δα 80 ΒΟΠΟΥΔΌΪΘ ἴο ΟἿΣ Ὠϑίΐοῃ, βῃου]ὰ Βαυθ ἰδίῃ 'π ΟὔΟΣ πορ]οοὶ δηά ἴοσ- 

κοιϊβαϊποεθ ἀυσίηρ 4}1 (μαὺ ροτοὰ 2 Απὰ ἴο (8680 αποδίοῃβ, Ἡμδὲ ροβεὶδῖθ 

χ. 
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ΘΉΒΥΘΥ ἰμαὐ τγου]ὰ 6 βαιβίβοίοσυ, οουἹὰ 06 σίνϑη ὈΥ (86 ἴογρεον οὗ (9 
Ὅσο ἢ 1 οδηηοί ούθη ἱπηαρίηθ τ μαὶ ΘΟ] ἃ Βανθ Ὀδθη ἢΐ8 ΓΕΡΙΪΤΥ ---- Ἰἰ ΤΏΘ Δ 
Ὑνδδί ΓΕΡΙΥ οουϊὰ θ6 ϑσο ἢ 8ἃ8 νου ὰ ἢν ρίνϑη ἴῃ 6 πὶ βδιἰβίδοιοη δυοαυϊ (ἢ6 
ασε ἃπὰ αἰἰλοηίϊοϊίῳ οὗ (μα θοοΚ. ΤΟΥ 411 πον, οἵ οουγδθ, (πδὶ ὑπ] 

ἘΠ6 ἴΌΓρΟΥ ῥσοβϑηίθα [18 Ὀοοῖ, 11 τγ88, δηὰ ᾿δα [ὉΓ {{π16 ᾿σητα θη σα] Ὀ66Ώ, 
ἘΙΠΚΉΟΜΏ. 

1 ποῦ ψγὸ υπϊίϑ 81} [686 ΘΟΠΒΙ ΘΓ ΟΏΒ ἴῃ ΟὯΘ ΖΘΏΘΓΑΙ νἱοϑῦν, 11 Β66 118 

ΠΏΡΟΘ810]6 (μδὲ ΔΩΥ οὔ6 Μ6]] δοαυδίῃἰοα ψ|ἢ 96 νν]8} ΔΗ ΠΟΥ, οδῃ 8οτὶ"- 

ΟὈΒΙΥ ταδί ἰδίῃ {8:6 ργοθθ  Πγ οὗἁ βυοὶ ἃ θΟΟΚ Ὀοϊηρ ἰογρεὰ δηὰ ἑοσοθὰ ἰηΐο 
πὸ θυ δ οΑποῃ, δἱ ἐμαὶ ροσοα. [1 βδῃουϊὰ ἃ8 βοοὴ ανθ Ὄχροοίβα ἰμδῖ 
δυάδθ δηὰ ἷβ Ὀσθί ἄγθη σσου]ὰ γ᾽ 6]ὰ ἰο (π6 ἀδιρδηαβ οὗ Δηϊοοθαβ, ἰῃ τ ἰδ" 
(ἰοῃ ἴο βδοσι βοίῃρ ἴο 14.018, 88 ἐπαὺ ἰΠ6Ὺ "νου ]ὰ παν δἰίθσεὰ [88 σδῃο, 
ὙγὮ6η σΟὨ 586] Υ Ὧ0 ῬΓΟρῃ θὲ 88 δχίδηϊ, δῃὰ Ὁ ἃ Ἰοης ἐἴπι6 ἴποσγο μδᾶ 
Ὀ66Π ποπθ. Ὑ Βαὶ βαυβ8 Φοόββθρῆυβ, δἰ μηβ6 ἃ ργῖθβὶ οἵ ἃ ἀἰβιϊηρσυ δηθὰ ογάϑσ, 
84 8 ἀοβοδηάδηϊ οὗ (μΠ6 Μδοσδθεβ ἢ [1π Οοηΐ. ΑΡ. 1. 8 ἢΘ 88γ8 : “ Α]- 
ἐβουρἢ 80 ΠΙΔΗΥ͂ 8988 876 ρα5386 ἃ ΔΎΔΥ, [Υ]Ζ. βίποθ (86 ϑοσι ρίυγοΒ ΟΣΘ 
τὺτὶ 6], Ὡ0 ΟὯ6 [48 ἀδγοα ἰο δὰ ἰο [61}, ΠΟΙ ἴο ἰβ Κα δηγίδιης ἴσοι ἴμοσα, 
ΠΟΙ ἴο ΠΔΚΘ δἰ ἰοσαϊοηβ. [ἢ 81} 9908 1ῦ 18 τη ρ]δη θα, αν θη ἔσο ὑποὶν ὈΪΣΙΙ, 

ἴο τορι ἰπρπὶ 85 δαὶ (86 ἱπδιγαοίίομβ οἵ αοα ; δῃά ἰο δὐϊάθ δἰδδά- 
ἔΆϑΕΙγ ὉΥ ὑδδῖα ; δηὰ Σ 1{ 06 ὨΘΟΘΒΒΑΓΎ, [0 α16 ρΙδαν ον (θη. δυσὶ 
ΔΙῸ ἴπ6 ρϑηυΐῃθ ψογβ οὗ ἃ ρεηυΐϊηθ 760, ΟἢΘ οὗ [Π6 πιοϑ ᾿Ἰδαγῃθα δηὰ θῃ- 
ΠχὨϊοηοα οὗἉ 811] 7678, 88 ἴο {π6 δδιγβ δῃαὰ ουδίοσωβ οὗ μἷ8 Ὡδίϊοῃ. μά θθᾶ, 
006 σδηῃοὶ γΧ6}1} οοποοῖνα οὗ 8 ζγθδίδν τ ρΓΟΌΔΌΣΙΕΥ, [ἤδη ἰδαΐ (ἢ6 ῬοΟΚ 
οὗ Τϑδηΐθὶ νγδὰβ δἀἀδά ἰο {86 βδογϑὰ οδηῆοῃ ἴῃ (86 ἰΐπια οἵ (Π6 Μδοοδθθοθδ. 
1 ὑγυτῃ, [ἢ 6 Γαργοβθηιδίουβ οἵ [ἢ ἸΝΘΟ]ορ βίβ ΔΓΘ ΣῪ ἱποοῃβιβίθηι τ ἢ 

{μοι γ68 πὰ σοι γβαἰοίοσυ, ἱπ τεραγὰ ἴοὸ {18 ρουϊοά. Α8 οἴβῃ 88 θθῇ- 
γϑηΐίθποο ἀϊοίαίαβ, ἰΠ6 ὈΟΟΙΚ οἵ Τδηΐδὶ 18 δββαὶ θὰ, οὐ ἴμ6 στουπά (δαῖ 1ξ 
ΟΧΠΙΌΠ8 τὶροσουβ ΓΒΕ ]ηρ8 δηὰ ᾿σγαγίηρ απ ὰ οὐδιϊηδαίθ δά πογθηοο ἴο 6 88 
ΣΊϊ68 δῃηα ΟΡ ΠΙΟΏ8, ὙΥ 1 Οἢ ΔΓ Ομ Γβ οί βέϊς ΟΠ] οὗ βυσϊ ἃ ροσὶοα 88 188 

οὔτμο Μδοο.; δῃηὰ ἐπογϑίογο ἴμ ὉθοΚ οου]ά ποὺ ματα Ὀδθη νγιζθῃ ὈΥ (ἢ6 
- ΘἢρὨοηοα δηοίθηὶ Πδηὶθὶ. Ὑοἱ 1818 γΟΥῪ Μδοοαθδθδη δρ9 οὗὁὨ ΒΟΥΘΙῸ 
δηὰ βυρογβϑεουβ δάθμογθηοθ ἰο [86 τ 68 Δηα ϑᾶροθ δῃα ορί πίοῃδ οὗ (.6 

ἴδιο δηα 6] ἀθγβ, ἰ8 [ῃ 6 ΨΘΥῪ ΟΏ6, ΔοοοΟΓΪηρ [0 ΟΣ Ορροῃθῃηίβ, ψυμὶς ἢ τοὲ 
ΤΩΘΓΘΙΥ ἔοσρεβ ἃ ὩΘῪ ὈΟΟΪΚ, υηάοῦ ἃ ἀἰϑιϊησυ βηθα ΡγΌρἢ οι ἤδῖηο, Ὀπὲ 

Εἰνοθ σγϑαϊὲ πὶτποαῦ ΔΩ Ἠοδβιϊδιίοη ἴο (86 δηι αν δηὰ δυιμοσῖγ οὗ 8 
Ὀοοῖκ ρῥγοίθμάϊηρ ἴο 06 ββογϑᾶ, ἐμαὶ δὰ Ὀθθα Ὀρκηοόνῃ δηὰ ἀπποιοθᾶ, 
ἔγοτα (86 ἔπηθ σγβθη [86 ΔἸ]οροα δυΐμοῦ ᾿ἰνϑᾶ, ἀοόσνη ἰο [πο ῖγ οὐσῃ ἔπι6, 1. 6. 
δδουϊ ἴουν οσοηίυτο8. 88 {Π6Γ6 6υΥ̓Ὸ βυσἢ 8. ΒΙΣΒΏΡΘ τηϊχίυγθ οὗ σματδῸ» 
(6 88 {818, ἱῃ [86 Βϑῖηθ δῷθ δηῃὰ διηοηρ (Π6 βδίωηθ ρϑορῖὶο ῦ ΤΥ ἅγὸ 8]} 
ΤΊΙροσῦ ΔΠα βϑϑυου νυ δηὰ βυρογβε ουβ δΔάπογθηοθ ἰο μα γδι 16] ἐγ θη, οα 

(86 ομβ βαπά; δηὰ ου (δ6 οἰδιϑσ, {ΠΟΥ ΓΘ ΤΟΔῪ ἰὸ ψϑϊοοπῷ Ὑὴ δὰ οροα 
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ὉΣΙῚΒ ἴΠ6 ἱπηροδίυγθ οὗ 8 [ὈΥΡΟΣ, τὸ που]ὰ ἔβὶπ ρΡυὶ οἱ ᾿ΐ8 ΓΟτηδη ς δηά 
δηϊδϑίς βοὔοῃβ, ἴοσ [86 ποσκ οὗ δῇ δηῃοίθηϊ απ ΒΟΙΥ ρσόρῃθῦ  1}ἢ ΠΥ 

. Βυπ)ῦ]6 Ορίηΐοη, 1 ΓΘΑΌΣΓΟΒ ΠΊΟΓΘ ΓΘΔ] οσθ} γ το Ὀ6Ι 16 ν 6 81} (Ὠΐ8, (8 8η ἴὸ 

Ὀό ον (μαι [86 ὈΟΟΚ ἰ8 ἀποϊδηῦ δηὰ σϑηυΐπο. Ηθὸοῦν σϑῃ Ἧαὸ Ὀ6]1ονα [μδὲ 
Βοἢ; 8Π 896 88 (δαί οὗ [86 Μδοσδθθθθ, τοὶ ρχοάποοδα 80 ΤΩΔΏΥ ΠΟΌΪ6 Ρ6- 
{τοίϑ, βυοἢ ὀχοθι θη βίαιθϑηλθῃ, βαοἢ ΘΟ] ρμιοηθα δῃα ΖΕΔΙουϑ ῥτίθείβ, δυὰ 

ἩΠ188] βυοἢ ΤΟΓ ΚΒ 88 [ῃ6 ὙΥΒάοσ οὗ Βίγδοι δῃὰ {π6 ἔσαβι θοΟΚ οὗ ἴδ Μδο- 

σΒΌΘ668, ποῖ ἴο Ὠ8Π16 ΟἾΠΘΡ ρῥσχοἀυοσίίοηβ οὗὨ (86 {1Π16 ---- ΠΟῪ 6 τ δ6||6 06 

(παῖ δὴ 896, 80 Ζοδίουβ ἴῸῦ [86 νοτζὰ οἵ ἀοά δηὰ (16 ΒοποΣσ οὗ Γοϊ!ρίοη 88 
ἐο δο!ὰ ἔαδὶ δῃὰ δάμοσο ἴο ϑύϑῇ {86 τωηϊηπίθδί ἰγϑα ΠΟ. 8] Ορίπίοηβ ἀμὰ 
Ὠ8ΔρΈΒ, ΒΟ. ] ἃ σοι με ἃ ΒΔΟΥΊ]αρ6 οὔ ὁη6 οὗ [μ6 Βο]λοβὲ ρϑσγίβ οὗ (Π6 βδεγοά 

ἀοτηδίη, νἱΖ. οὐ {πδὺ οὗ {π6 τηοβὶ ΒίρὮΙΥ τονοσοὰ βοσι ρίυσεβ 2 [111 ἰδ τοὶ 

ἐγ ρΟΒΔ: 016, 1ζ 18 αἰΟΥῚΥ ᾿ΩΡΓΟΌΘΌΪ6. 
Ἧγε ὅγὸ οἴθῃ ἰο]ὰ ὉΥ {μ6 δάνοοδίββ οὗ {29 Μδοοβδρβοδη ρεγοὰ, [ιδί 

86 ἀρ ψὰ8 ἴοο ὑποσιῖοδὶ δηὰ υπαἰδιϊηρυδαίηρ, δηὰ ἱπάδοα ἰοο ἱρπογαμὶ, 

ἴο ἀοίθοι (δ6 ᾿προδίυγα ἴῃ σορασγὰ ἰο (86 ὈΟΟΚ οὗὁἨ Ῥ8η16] ;ἢ δηα ΜῈ ἅΓὸ 

ὩΟΥ͂ Δα {86 δββυγθά, ὈΥ βοπιθ οὗ {86 ῬοΪοσ βρίσὴίβ δγβοηρ [μι680 δνο- 

οδίϑβ, ἰμδῖ “8γ ὈΟῸΚ τὶ ἐΐθη ἴῃ Ηδῦγεν, δηα οἱ 8 σοὶ ρίουθβ δι δ]θοῖ, γὰ8 

οὗ οουγϑο δὐάοὰ ἰο (86 σβθοη, ἰδ (6 τυτῖ(ον ἀδείγθὰ ἴξ. [πῃ (818 ταῦ, (ἢ 
Ῥοοκ οὔ ΠὨδηΐθὶ ραϊῃοα φἀιηἠίδηοα ἱπίο [μ6 βαογϑά δποϊοβαγα. --- Βυὶ δυο 

8 νἱονν οὐὗἩἨΘ ἰδ6 δυδ)οοὶ 18 δῃοοσηρβεβοὰ τὴ αἰ σα 66. ΕἸγεί οἵ αἱ, 
ΒΟΥ στη ἰδ6 Ὑγτῖϊδῦ οὐ [86 ὈοΟΚ ὈδίοτΘ υ8 ἴο δἷξ ρου 86 Ρἷδῃ οἵ τις 
οὯ6 61} οὗ ἰδ ἴῃ 186 ΟΒαιάθϑ Ἰαηριδασθῦ ΟΥΠΒΕΓΙ ρσορβοίβ οὔ [π6 δχίϊβ ρθ' 

τἰοά, νἱζ. Εἰ Ζοϊκίοὶ, Ηδρραὶ, Ζοομασίδη, δηὰ Μαϊδοιὶ, 4}1 τυτοίϑ ἵπ Δ ύγειο. 

Οὐἱγ Εἶστα δχβὶ1θ Θγ ΟἸδΙ 466 ἐπ ᾿ἷβ οοπιροβίοη ; δϑρ ἃ Β6Γγο ἴδ οὐ0Ά- 
βίοῃ οὔ 80 ἀοίηρ νγαβ ἴμ6 ἐἰγαηβοσρέοῃ οὐ (}δ] 466 ἀοουπιεπίθ. Βαὶ στὰ 

8 λέξίοτυ, ποῖ ρσγορῆθου. ὙΠδὶ δἀνδηίδρα, ἰβθῆ, ἴῃ σαρδγὰ ἰο (86 τεῦθβ 

ἔἴου οὔ (μ9 ὈΟΟΚ οἵ Τγαπΐεὶ, οου]ὰ ἃ νυτίτον οὗ ἃ ἰαίβ ραεσίοὰ απεοίραίο, ἤστα 
πτὶηρ ἰπ Ολαϊάροῦ Νοηθ. Μοτσθϑονοσ, 86 Ομαϊάθε οὔ με Μδοοδθδοδῃ 
Ροτϊοᾶ τγδϑ σ Ὺ ἀἰβδγθηι ἔγοτα ἐμαὶ ἴῃ ἴῃ6 ΒΟΟΚΒ8 οὔ Πδηΐθὶ δηά Ἐσγὰ, 
ὙΤΠΘποθ {Βθὴ ἀϊά μα ρεὶ Ηἷ8 5Κ1}} ἴῃ τ οἷά Ηοῦγεν- Ομα!άθο ἢ ΤΉΕΓΘ 
88 ΠῸ τροᾶεὶ οἵ ἃ ταϊχίατϑ οὗ Ἰδηριιαρεδ διδοης ἴμ6 ργορῃϑίίο δοο 8 οἵ (86 
Ο. Τοϑὶ. ὙΥῈΥ ἴμθη ββου]ὰ μ6 σβοοβο βυδὰ ἃ πηϑίβοὰ οἵ τσ πρὶ [568 
ὯΟ βορὰ ΔΠβνῖον ἐμαὶ οδπ δ6 τηβᾶδ τὸ [8 φπεδίίοῃ. ΟἹ 86 οἴβεγ μβαβᾶ; 
Π Ἰμ6 ἔτ Παηΐοὶ πτοίθ {86 θοοῖ, 41} ἀ: ΒΠΟΌΠΥ ἴδ οαβὶ!γ βοϊνοᾶ. βίο 
γ͵Ὰ8 ΘΑΌΔΙΪΥ αἱ μοπῖα ἐπ ὈΟΙἢ ἰδηρύαραβ, 88 Βἰθ νγοτὶς ΑἸ} ἰοθῆοδ. ΕΘ 
ἰπισοάυοοθβ Ομ] 466 νΘΓῪ Βδίυγα!γ, υσῇθη ἢ 6 ΘΟΙΉ68 ἰο τοργαβθηΐ Νευυομιδά: 

ΠΟΖΖΑΡ δηἃ Ηΐβ ΟΟυΓ6Γ8 ἴῃ ταπίυα] οοπΐδσεποθ Ηδ ἔμθα οοπθμαθ 
Ὁ η1}} [μ6 ΟἸΔΙ 466 Ἀἰβίοσυ ἰδ φοπῃρ! θᾶ, δπὰ ούδὴ οὐσαγά ἴῃ οἱ. Υἱ- ἴ- 

Αμπᾶ πῆγ9ῷ Βοοδυβα ἢθ Μ6}} Κπονν, [μὲ (μο86 σιβοσα μ6 δἀάγοββοί, που!ὰ 

Ὁπάογβίδηα (δ6 Ομδὶ θα χυϊέθ 88 νὴ0}], οὐ θβύθῃ δί(ογ [π8ῃ (ΠΟΥ͂ που] (0 
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Ἡδοῦτον. Α ἴὌγοΥ ἰπ (86 Μδοοβῦθοβϑῃ {ἴἰτηθ8 ἢ84 ΠΟ ἱπάποσιμοπε ἰο τηΐχ 
Ἰδηρυδροθ. [1ὺ γγᾶβ ΘΟὨΙΓΆΓΥ ἰ0 ῥΣορ Ποῖα πυ8ᾶρο ; δηᾶ ἱβοζείοσε ᾿ξ νου] 
βυ ]θοὶ ᾿ἷϑ θΟΟΙΚ ἴἰο δβυδρίοϊοῃ. 

Τὴ (μ6 ποχὶ ρἶδοο, 10 18 ποΐ ἐγιθ ἐπαὶ οἴἾΟΣ ὈΟΟΚΒ οὗ (μδὲ ροσίοά, πεῖ - 
ἴδῃ οὔ γοϊ σίουβ δυ)θοίβ, γογα γθοοϊ γα ἰηΐο {86 ὕβῆοη. ΤῊ ποῖκ οὗ [86 
ὅοη οὗ ϑίγβοι νγὰ8 τ 6 ἴῃ ἤϑόνσεῦ, Δ ἴῃ6 ῥγοίδοο οὗ {86 ὑγδηβδίοσ ἰ68- 
868. ΤῊΪδθ᾽ ΜΟΤΚ, ἸΠΟΓΘΟΥ͂ΘΣ, ἰθ ποῖ τὶ ουῦΐ ΒΩ οἰ πδ8. ΟἹ [Π6 ΡὈἱΟΌΒ 

ταϊη. ᾿ϑοπιθ ρδγίβ οὗ 10 ϑθ6 0 Ὁ6 ποῖ ὉΠ ΝΟΓΙΒΥ οὗὨἩ 8 ἰηϑρίτοά ρθῆ, 
διὰ πουΐὰ ἀο πο ἀΐδστδοο ἴο ἐπ βδογϑὰ Οδῆοη. ΝΙῸΣ ἰθ (8 αἱ]. ὙΠῸ 
ἩΤΊΌΘΥ ΗΪ 1661} τρΔΚοΘ Εἰσὶ οἰ πηβ ἰο οοπβιἀδογϑέοη. 1π 24: 88, 84 ἢθ βαγϑδ; 
“ΒΌΛΙ ΒοΣ, 1 Ὀθδπὶ τ ᾿πδίγυοίΐοη 88 [16 τηοτηΐηρ ᾿ἰρδῖ, δηὰ ἀΐθοὶοβο 
ἜΠοθ6 (Ὠἱηρα ουθῃ ἰοὸ αἀἰδίδηϊ αρθϑ. 1 ΠΌΘΟΣ ρου ἐσ ἰπβίγαοιίοη 88 
Ῥγορλδον (προφετείαν), διὰ Ἰεαᾶγϑ ἰΐ ἴον βιΐυτο ἀρθβ.ἢ Αραΐπ ἴῃ 88. 19, 
86 ΓΟΡΓΘΒΘΏ(Β Εἰ πι561} 88 1}6 ἰαβὶ οὗ {86 ννῖ]86 πλθῃ, δηα σοσαραγοθ Εἰ ΒΘ 
νεὶτἢ ϑοϊοίθου ; ἔσχατος ἠγρύπνησα ἀτὸ ᾿ἷϑ8 πογάθ. [Ιη 80: 17,18 6 Β8γ8: 
«- (οῃδίάον {πᾶὶ 1 Βανο ποῦ ἰδθογθα ἔῸσ συ γβ6} δἷοῃπθ ... Ηβϑδγ γθ ΤΌΪΟΣΒ 
οἵ ἰ8ὸ ρθορὶε, διὰ ρῖνϑ ΘᾺ γ8 ἰθϑθγβ οὗ (6 σοῃρτεραίίοη (ἐχκλησίας). 
Αἱ {86 οἰοβθ, ἢ6 8888 γ8 ἴ0 128 ΚΘ Βίγοηβ ἱπιργαϑϑίομθ οἡ ἴῃ:6 Τοϑδᾶϑρ οἵ δΐ8 
δισἢ οἰαἶπιβ : “ἢ 818 ὈΟῸΚ 1 μᾶνθ τυ ἴθ [86 ᾿πδίγαοίίοη οὗ τϊβάοτῃ δηὰ 
Κπον]οάρο ... Β]εοββαὰ ἰβ Βα τγῆο 18 σοηνθγβαηὶ ὙΠ {π686 (πΐηρπ, απὰ δ6 
ὙΠῸ ΙΆγ8 ἰῃδῦλ ἊΡ ἰῃ ᾿ἷδ Ὠθδυί 888} 06 Μ|δ6; [Ὁ0Γ 1 Π6 ἀο {Π686 {πΐηρπ, ἢ 
ὙΠ Ὅ6 ρονγοσῇι ἴῃ 4}} γοδϑρθοίβ, ἴον [Π6 ᾿ρῃὶ οὗὨἨ [86 1, ογὰ ἰβ ου Ηἷ8 ἰοοῦ- 
βία ρ6,᾽ ὅ0: 237---29, ͵Θ τουδὶ σοῃβι 6 Ὁ ὨΟΥ͂ν, ποὺ ΟὨΪΥ [Π686 ΕΙΡῺ ο]Αἰ π18, 
Βαϊ [δὲ [6 θΟΟΚ τᾶ τ ἴθ ἡπόγὲ ργορλοίϊοο, ἱ. ὁ. ἴῃ ἩδΌτονν φηά ἴῃ 
»αγαϊζοϊίενιδ. Μοτθονοσ, 16 88 τυ δ 1ῃ ῬΑ] ϑιηθ. [Ιἢ σοβρθοὶ ΒΟῪ ἴὸ 
Ῥοσδεϊς ρᾶγ8}} 6} 1808, [ΠΘῪ 8.6 δ] πηοδὶ θη γοῚγ πδητίηρ ἴῃ [86 ὈοοΚ οὐ Ὁ »δηϊεὶϊ, 
ΔΒβουρῇ ἴΒογθ ΔΥῸ 8ΟΠ16 ΔΡΡΓΟΔΟΙΘΒ ἴο ἰθθ. ὙΏΥ ἴπθη νγϑ ποῖ (6 
αἰαίπι οἵ ϑίγβδοι δά θὰ ἢ Ῥ]δίη]γ Ὀδοδῦ86 [ἢ σδποη ΝΒ δἰ γαδαὰγ οἰοβϑά. 
Νὸο οἴδοσ βδ 180 ΟΥΎ τοϑ80ὴ οδὴ Ὀ6 ρίνθοῃ. ΤΠ6 βρίτγὶξ πὰ ἴθποῦ οὗἁ [ἢ 
ὉΟΟΚ ΔΓΘ Θογίδ  Ὠ]Υ ποὶ ὑη ΝΟΣΙΏΥ οὗὨ ἃ Υ ΡῪ Ὠϊρῇ ρ]αοθ. Βυΐ ϑδίγδος σϑπιθ 
ἴοο ἰαί6. Ἐπ Οδποη νγ88 οοτιρὶοἰοα Δηἀ 86 8]6ἀ 88 δι ςῇ. Απὰ 4]} 118, ἴοο, 

δεΐογε ἴη6 ΜΑΘΟΆΡΑΘΔΩ ρμουϊοά οΥ (Π6 τοῖσι οἵ Απιοοῆυϑ Ὀθραη. ΤῈ 
Ἰονγθϑὶ ροὶπὲ 835: 8 0]6 ἴο {π6 οοτηροϑιοη οὗἩ [86 ὉΟΟΚ ἰ8 180 Β. Ο. ; 
δηᾷ ἰξ γϑηλδίηϑ ἴο (ἢ18 ἀδγῪ ἃ ἀϊβρυϊεαὰ ᾳυοδίΐοῃ, γβθίμοσ 1 τγᾶ8 ποῖ Ὑτῖῖ- 

ἴδῃ 8 ΘΘΏΪΟΤΣΥ ΘΆΓ]16Γ. 
Ηργα τμθη ἰβ ἃ [αἱ βρϑοϊσαθῃ οὗ (06 τ ΠΏῈΓ ἴῃ ὙΠΟ (ἢ6 «9608 

(δβουρδὲ δηά δοίβα, ἀυγίηρν (86 Μδοοδλῦδοδη ροτὶοά. ὅ.0 1116 ᾿πηργθϑβίοη 

ἀϊά [26 ποῖ οὗ Φοβὰβ ϑίγσαονβ. τλλκο ἴῃ ῥα θβηθ, ὙΠΟΓΟ ἰΐ 88 τ 6, 

[μαὶ δβ σταπάβομ, υβθη Ὧ6. ομπη6 (0 ἰγβηβίδία ἴΐ ἰπῖο ασθακ, νγὰ8 οὐ] ρϑᾶ 

ἴο ῶὸ ἴο Εργρί ἱπ ογάδσς ἰο δπά δ μοοᾶ Ὁορὺ οὗὅὨ ἴΐ, ψ  Β  οὗὨ δίυάγ. 

866 ῬιΟΪ, δὰ 1,10. 
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ΝοΥ ἰθ (δῖ8 411. ὙΒοτθ 8 (86 ὕὈΟΟΚ οὗ Τοὶϊ, ἴῃ 41} ῬγοΘὈΣ ΠΥ ΘΑσ] ΟΣ 
(δὴ ἐμαὶ οἵ δίγδοι, νοῦ ττδϑ Ὑσι 6 4]80 ἱῃ εόγεισ, ἀμ ΔὈουμα8 ἴῃ 

ϑυοι βοὔοηβ 88 [86 Μδοοδαδβοδῃ ροσίοα 18 δοουβϑὰ οἵ ἴοβίοσιπρ διηὰ 
Δρρτιονυίην. Ἀϊὰ 186 ΖΒ ΘΥ̓́Σ σϑοοῖνο ἰΐ ᾿πίο {δμοὶγ ὕβθοη ἢ ΤΆΪδ ἴ8 
ποὶ ουθῇ ργοίθηαθα ὈΥ͂ ΔΗΥ ῥδΥίΥ. 
Το ἔγοὶ Ὀοοκ οὗ ἐμὸ Νβοοσδθθοϑ, 8180, γ88 τ ἴθ ΒΟΟῺ δἰ ἰδ6 

οἶοβοα οὗ ἐδο ᾿ἱγταϊϊοα Μίδοοδθδοδη ρμεγὶοα, (Ἰϊπιϊθα ἴοὸ (6 δοῃβ οὗ Μαϊβ- 
(145), (16 τεῖνον οὗἨ 10 Βανίηρ Θυ ἀθη! ]Υ Ὀθθη ἰπ)8617 οοηνοσβαηὶ ὙΠ 

ἃ δορά ρατί οἵ (δαὶ ρετοά. Τβ ἰοο Ἧ88 τυσιἰθῃ ἴῃ ἰθόγειο, ἀβ Φθσοζὼθ 
(ΡΓ0]. 61.) δυργϑββϑὶγ ἰθβίϊῆθβ.0 Νοιδίηρ οουἹὰ Ὀ6 τῆοσα ϑοοθρίδθ]θ οὗ 
ἰηϊογοδίίηρ ἰ0 [86 Ψανγα οὗ {μαὶ ἴπ6, ἰΒ8ὴ βυο ἃ θοοΚ. 1 18 ἃ ΥὉ ΣῪ 
ΒΟΌΘΙ δηὰ νοσζϑοίουβ ὈθΟΚΚ [ῸΓ {86 τηοϑὲὶ ρᾶσί, τσ! θα 10} 411 Ὀδοοωϊηνσ 
ἄταν Υ δηα οαγηδδίμθββ.υ Ὑϑί ἰμ]8 ΠΟΥΘΣ Δα ΔΩΥ ΪδΔοΘ ἰὼ (86 65} 
δμοη. ᾿ 

1 5ΒΑΥ ποίμίηρ οὗ βϑυϑσαὶ οἴδβασ θΟΌ8, Ἡ8ΟΒΘ οἰδὶ 8 δηα ἀρθ ἂσὸ ἀουδί- 
1. Ἐπουρὴ ὑπαὶ [86 αβϑογίθα ργὶποὶρὶθ οἵ ϑᾶϑὺ σϑοδθρίίοῃ ἱπῖο [}0 

ὕδδοι, δῃὰ οἵ ἱπαΌλ γ ̓ὰ [86 Μαοοδῦδθδῃ 96 [0 ἀἰβιϊησυ δα (6 τοβρϑοῖ- 
ἷνθ οἰδίπηϑ οὗὐἠἨ ὈΟΟΚΒ, δῖ τοδὶ ρἰανηρὶΥ οοπιγδαϊοίθα ὈΥ ἔδοϊϑ βυοὰ 
88 ἰῇοβθ. ΤῊΑΛΤ ΑΘΕ 10 ὈΙΒΤΙΝΟΌΙΒΗ. [{ οὶ δϑὶἀθ δίγδοι, Τοῦ, 

1 Μδος,, δῃὰ ἀουῦι!688 ΠΙΒΏΥ ΟἰΟΓ ὈΟΟΐΒ, ἀπ πανασ ἰδουρμὺ οὗ δἀάϊης 
(δεῖ ἰο ἴ6 δθοη. Νοίος ἴμ6 Ηθῦγθνυ, ποῦ [86 ρϑγα 6] 1Βγη8, πὸ [16 
Ῥίουϑ τρϑίνοσ, ΠῸΣ [16 Ιἰοδγ οἰδὶπιβ οὗ δίγαοι, τὩδάθ ΔΩΥ ἱπιργθββϑίοα οἱ 
[86 Φον δ Θαημοαγίπλ οὗ ἃ 7υϑὲ οἰαίπι ἰο ἃ ρμἰδοθ ἴῃ ἰ86 δποη. 

Ἑπουρὴ 88 Ὡοῦ 66 βαϊὰ γεϑβρθοίζηρ ἴμ6 ομαγαοίθν δπα ἀθδβίσι οὗ 186 

88 οὗ 16 Μαδοοβῦθαβ, ἰῃ σορασζὰ ἰὸ σοϊϊσίουβ ἰίηρΒ δηὰ σοὶ ϊρίουβ ὈΟΟΚΒ, 

ἴο ϑμονν [86 υἱέαν ᾿παργορ ὉΠ γ οὗἩ ἃ ὈοοκΚ Ὀθίην ἐοἰδίθα ἰμὶο 186 δπου 
αἱ {πᾶ ρογίοα. Βυῖ γα μβᾶνθ ποὺ ἀοῃθ ὙΠ} ἴΔ6 βαδ)θο. Ῥτχοοῦ αἰγϑοί 

84 ροβίενο οἵ 4 ἀθβηρα πὰ οομηρίοιθα Οδμοη, δεφίογθ ἴ'λ6 Μδοοδθδοβδῃ 
Ῥογίοά, οδὴ ὃδ6 ρῥχοἀυοσοά --- ῥγοοῦ μδὺ δον ἃπὰ ἱπιραγ δι οδῃ 

ΒΑΡΑΪΥ σα)θοί. β 
ΤΠ6 ριδηάβοη οἵ Ψψεδβυβ ϑίγβοι, γ80 ἰγβηβϑαἰθα μἷβ σοσκ ἰπίο ασϑοκ, 

ΒΔΥ5 ἰῃδὺ ἷβ ρταηάίαι μου. “ ραᾶνθ ᾿ἰπλ86}} ΨΘΙῪ ταυοὰ ἴο ἴμ6 τεδαϊηρ οὗ 
ἐδε ἤαιο, ἐλ6 ῥγορλείδ, απὰ ἰζ6 Οἰλεγ  δοοΐδ οὗ ᾿ὶβ σουηίγγ." ΒΥ 1818 

δίψαν, 6 νγ8 δχοϊϊθα ἰο ψυσῖϊα δἷ8 σὴ ψοσκ. ὙΤὨΐβ ἐγίρίες ἀϊνἸβίοῃ. 15 
τηθηοη64, ἰπ {Π6 ργοϑίδοθ ἰο ἴμ6 ατϑακ Υ ογβίοῃ, μοί 1688 ἴμδπ ἐἦσϑε ἔγαθβ. 

(1) Το 1ἂνν, [86 Ῥτορβείβ, δῃὰ {86 οἰλδεγ (τῶν ἄλλων») ὈΟΟΚΒ Ὁ] ον ης 
(Β6πὶ οὗ (π6 Π|Κ6 ἰθπον (κατ᾽ αὐτούς). (2) “ ΤΙ [μν, ἴδ6 Ῥτορβεῖδ, 

Δηα ἐλθ οὐδεν ΒοΟΚΒ οὗ ιἷ8δ οουπίσγ," (τῶν ἄλλων πατρίων βίρλέων). 
(8) “ἼΤὴΘ 1,δ»ν, (μ6 ῬΙορΒβοίθβ, απὰ ἐΐθ σεδὲ 9" ἐδ6 Βοοζς " (τὰ λοιπὰ 
τῶν βιβλίων). Νοιβίηρ οδῃ Ὀ6 ρμἱαίπογ, ἰμαπ ἐμαὶ 1ῃ6 ὑγβηβιδίοσ Βδσθ 
ΘΠΊΡΙΟΥΒ ἰδησύυαρα ἰῃ ἀοβογι δίῃ [86 βδογθὰ Ὀοοκβ τοι μδαὰ θθθη Ἰοως 
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δηθὰ ἈΠ ΠΥ ουττοηῖ. Ηδ οχραϑοίβ 8 τοδθτβ οὗ οουτδθ ο ἀρΡΓθ- 

μοηὰ τοϑγ δηὰ ἀδδηϊεῖγ, νι μαὶ θΟΟΚΒ δ’Ὸ τηϑδηῖ. Αἀπᾶὰ ὙΠδαὶ 8ΓΘ 
ὙΠῸ 2 Οὀγίδί ΕἸ ποῖ αἱ οἴπαὺ ὈοΟΐκΒ; ἴου ἔπθὴ (Π6 τις ]α Ὀαΐογα (δδ 
οὐδόν οὐ λδ τοὶ (τῶν ἄλλων, τὰ λοιπά), ταυϑὶ οὗὁὨ ποοδϑϑι 7 ἤανθ Ὀδθα 
ογπεεά. Βαϊ ΠΟῪ [ἢ . ΘΥΟΓῪ 6886, ἐλε ατγίξοῖς ἐς ἐπϑεγίοά. ΤὨΐδ τΠ6η 
ταβίκ 68 ἃ ἀεἠβητϊίε, ἐσοἰ ἰ- ποι, οοἸ]Θοἰίοη οὗ βαογεὰ Ὀοοκβ ποῖ {. ϑίγδοι 
βίυιἀϊοά. Αηὰ (8 οοἸἸοοίΐοη τῶδϑ8 80 ἀδβηθά, Ὀθυοηά ΔΩ ΓΘΘΒΟΠΔΌΪΘ 
ἀουδὶ, θοΐοτα ἔπ6 {ἰπι6 οὗ ίγδος ; ἴου ἰῇ δἷβ οὐ σὑοσῖ, τὸ αν ονὶ- 

ἄδηςς οὗ (8. [Ιη 4δὅ: ὅ, δ6 βρϑαϑαῖβ οὔ ἴ86 νόμος ζωῆς 88. ρἴνοῃ ὉΥ͂ 
Μοβοβ. 1η 44: 8, ὅ, βροκκίηρ οὗ δποίθηϊ ςϑ]θγαιθἃ τθη, Ἦθ βΒδΥΒ : 

-ΤΏΘΥ βᾶνα οοὔηδ6] πΠ 1η 6] σοηςθ, δηἃὰ ἀθ] ναγθὰ τηθδδαροδ ἐῃ ργορῆ- 
δοΐος (ἐν προφητείαις) ... ΤΏΘΥ δουρθϊ ουὖἱ τηυδβῖοαὶ βοηρβ, ἀϊβοϊοαίηρ, 
πιαχίηηϑ ἐπ τονιἵπρ " (μέλη μουσικῶν... ἔπη ἐν γραφῇ). Ἦτο (θη δ8γθ 
Ρἰδΐίῃ ἰγβοθϑ οὗ (6 ἰγῖρίεχ ἀϊνβίοη οἵὗἨ ἰμ6 Ηρῦγον βουὶρίυγοδ;; δύθῃ 
ΩΤ δβροοϊβθο (δη ἰδ6 ἀεδοϊεγδίίοηβ οὗ δίγβο᾽ Β σταπάβοη ἰῃ ᾿ιἰ8 ῥγοίδοα. 
Ηδρτο ἴμ6 οἰαβϑι βοδίίοη 88 (0 »παίξίεγ 18 θβϑθη(.4}}}7γ τωϑὰθβ.0 Ἧγ7ε δδνο 186 
1,Δ'νν, (86 Ῥιορδοίβ, ἀπ νἱγίυ!γ ἐλὲ εαΐπις απαὰὶ γουεγός, ἱ. 6. (η6. ἸοΔ4- 

ἧπρ δηὰ ρῥγίπεῖραὶ Ὀουκβ 'π [86 Ηδρίορσταρῆγ. ὙὩμαὶ μέλῃ μουσικῶν 
ταθθηβ εαΐηιδ, ἀπὰ ἔπη πιαχίπιδ, (ἃ γοαθοης Ἰδοῦ οἰ αββίοαὶ 56 οὗἁὨ (18 

ΜΟΓΩ), ποτ δὴ δδ πὸ ροοὰ τοοῦῦ ἰο ἀουδί. “Ψ968ὺ8 ϑίγδορ δπὰ ἢΐβ 

διαηάβοῃ, ἤθη, ΔΓΘ υπΐϊϊοα ἰῃ ῥγοοϊδι πηηρ [Π6 ΘχἸϑίθποο οὗ ἃ ἀδήηίξε 
{νά ἀϊνίϑίοη οὗἨ 186 Ηδοῦτγον ϑοσὶρίυτοθ δὲ Ἰπαὶ ρογοά. 1 8ο, [ῃθη 88 
δίγδοι ρὈγεοεάοα ἴῃ8 Μαοοδῦθεβ, ἰῃ6 ὕδποη Μ͵ὰ8 ποὶ ὀρθῇ ἴῃ (Π6 {{π|6 οὗἁ 
[86 ἰαίίον ἴ0 ΔΏΥ ΠΟΥ ΘΟΠΊΘΣ, Ὀυϊ ΔΙΓΕδαν ἀεβη 6 οοπιρ]εἰθά. 

1.,εἰ υβ [ΟἸ ον 1818 τηαίῖογ ἀοόνῃ ἴο ἃ ἰαίαε ροτὶοά. ΟἿΤΥ παχὶ ἩϊΠ688 
5 ΟὨγδὲ ἰπηβο ἢ. Τὴ Τὸ 24: 44, γα ἤἴδνο πὶ τογάβ ἰἢυ8: “ ΑἹ] 

ἐπϊηρϑ πιυδί Ὀ6 (Ὁ]Π|16ἀ, τ Βίοἢ δγὸ στη ἴῃ λό ἤαιο ΟἹ (ἤσδες, απαὰ ἰλα 
Ῥγορῆείε, απὰ ἐλε ραΐῃιδ, δοῃοοτγπίηρ, πιε." Υ͂. 27 οὔ (86 βαπιο οἰιαρίον 
6 8 Δ η.14}}Υ οὗ {86 16 ἰδοῦ. Ηδγο, ἴμδη, 18 [86 βδαπι6 (Βίηρ, ΥἱΖ. {τγὶ- 

Ῥίοχ αἰϊνίδίοη, (πδὶ γγχὸ ἴᾶνθ ΔΙΓΟΔαΥ ἰουπᾶ ἴῃ δίγαος ; δχοορίίηρ [μδἱ (86 
Κειλιιδῆξηι ἰδ ἀθδίσηαίδα ΟὨΪΥ ὈΥ 118 ἰοδάϊηρ δηὰ ρῥσγίποὶρα] θοοῖκ, νἱΖ. (ῃ6 
ιαΐηι. 

Ἧ.6 οοὔ!θ ποχὶ ἰο Ῥμῖϊὶο δυάδαουβ (οτ. εἶτοβ 40 Α. 1).), ψῇο, 'π ἀ6- 
δου ἱπρς 16 Εθϑθηθθ, Β8Υ85 οὗ [ἢ 6πὶ, (ἢδὶ “(ΠΟῪ γϑοοῖνο ἴΠ6 Ζαισ, πὰ (ῃ6 
Οτβοὶθ υἱἱεγοὰ Ὀγ [Π6 ἐνορλείβ, ἀπά 1ἴπ6 δίγπιπε δθὰ ἐλ οἱδὲν [ὈΟ00Κ8]1, 
ὉΥ ψΐοῃ Κπονϊοάρο δηὰ Ρἱοἱγ ἀῦο δυστηδηἰοαὰ δηὰ ρογίβοίβα;" [6 Ὑ]Δ 
οοπίομαρ]αὶ. ἰξ. Ρ. 47, οαἴ. Μδηρογ. Ηργο (Βθη 18 βίγαοῃ β υἱοῦ ΓΟρΡΙῸ- 
ἀυοσοὰ; ἴῸΓ ΒΘΓΘ δγὰ 8 μέλη μουσικῶν ἀπὰ ἔπη. ΑἸά 80 Αἴ8ο (Π6 Ἰμαλμοί 
οὗ [μκ6, ΡἰδίΠ]Υ οογτθαροπᾶ ἴο {μ6 ὕμνους οἵἨ ῬΆΙΪο. 

θοβορῆυβ 18 ΠΟ σταρῃὶς 5841}. [πῃ Οοηΐ. Αρ. ἱ. 8, ἢ βᾶγ8: “Ἧὧ ὃ 
Βᾶνο ποῖ ἃ ἐϑῶυν μος οὗὨ ὈοοΚΒ, ἀἰϊβοογάβηϊ δῃα ἀσταγεοὰ δσδὶηδὲ 
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δϑοῖ οἴδοσ, [ΠΚὸ ἰποθ6 οὗἩ [86 Βοδίμϑη], θὰϊ ΟὨΪΥ ἔσο απὰ ἐισεμέῃ Ὀοοῖε, 
οοπίδἰἰρ [Π6 ΠΙΒΙΟΣΎ οὗἩ ΘΨΘΣΎ δρ6, Ἡἰοἷ. ΔΓ 050}7 δοογοάι θὰ 88 ἀἰνίηθ. 
ΟΥ̓ ἰδμοδθ 3ῆυ6 Ὀαϊοηρ ἰο Νίοβεβ, οοπίδἰπὶπρ' ἰατγϑ δηά Ὠϊδβίογγ. .. ἙΊο 
186 ἀδδί οἵ Μοβϑδ, τιοσϑονοῦ, υη}} 186 τοίη οὐ Ασγίαχογχοδ, Κίηρ οἵ 

(6 Ῥοσβίδῃβ δον Χογχοβδ, {π6 Ῥγορδοίδ Ὑἢο [0] ονοα μανα ἀοβοι θὰ (δ 
(δἰηρβ, ἩΒΙΟΣ ΟΤΘ ἄοηο ἀυσίπρ (86 ἀρὸ οὗ δδοῖ οὔ! τ βρθοί νοὶ υ, ἴῃ ἐδῖγν 

ἔεεπι Ὀοοκα. ΤᾺΘ6 τοιῃδίηἰηρ ἴουτ οοπιδίη ἤἔψηιπε ἰο Οσοά, ἀπά τυΐοε οἵ 
ἰΐϊ [ον πιοη." δ ἰμθῇ ρΌ68 οὔ ἰο δβδυ, ὑπαὶ οἵα ὈΟΟΐ5 Πδνα ὕδοῃ 
ἩΓϊθη ἰο ἀ6βοσῖθθ ΟΟΟΌΓΓΘΩΘΕΒ βυὐΐδεαυδηξ ἰο [86 16 οὗὁἨ ΑΥΆΧΟΓΧΕΆ, 

θυϊ τπδὲ “ἐλεν αὐὸ ποὲ τεσαγαθα αἬε οπέἶοὰ ἐο (λὲ ἔἶζε ογεαἐ υοἱϊὰ ἰδοῦν 
«οὐΐοὺλ ργεοσδ ἰἦδηβ, δεσαιιδ ἰΐεγε ισαβ ὯῸ σεγίαϊη εὐοσεϑαίοη ο ἰδὲ 
Ῥγνορλδί4." ἨΗδ ἄθοϊαγοβ, πῃ [86 βοαπεὶ, ἰμδὶ “Νὸο δαάϊεἶομ ἴο, οΓ δ» 

δἰγαοιίοη ἔγοιῃ, (61 Β88 Θυοῦ Ὀθθη τηϑάρ, ἀυτίηρ (δ6 6086 οἵ 80 ἰοῃδ ἃ 

ροτοὰ, ΝΟΥ͂ δαῖο ἰδ, Α8 Ὑ τηΐρῆς οχροοῖ, (6 ἰἀδης4] αἰνίδίοη οἵ 
δίγαοῦ, (896 Νον Τοδίδιηθηϊ, δηὰ Ῥἢΐϊο. 411} τ[μ9 ἀϊδδγθποα ἰ}, (δαὶ 

Φοβορμυβ δ ὈΘΘἢ ΤΠΟΓΘ Βροοϊῆς ἰῃ ἀοβουϊδίηρ ἴ[86 τδϊγὰ αἰνιείοη, ᾿Υ͂ 

δυουτίηρ (δαὶ ἰδ οοηβίδί οὔ δέγηιπδ ίο Οὐαὶ απα τιιΐδε οΓ {ἰδ ΓῸΤ τιν. 
Τιιδὶ ἰδ6 Ῥεβδίιμδβ, Ῥγονογῦβ, Εὐἰοοϊοδίδϑίθα, δηὰ (ὐδηϊίοῖθθ διὸ ἰδ ΝΥ 

ἱποϊυδοᾷ ἐπ (δΐ8 Ιαϑὲ ἀἰνἰδίοη, οαπηοὶ ποῖ ἢ ΔΏΥ δθονν οὐὗὨἩ σϑαδοη δ6 ἀδηίεῦ. 

ΤῈ ἀρρϑᾶσβ ἱπάθοἂ οὐ ἴδ Ὑθ ΣῪ ἴδοθ οἵ ἴ[Π6 τοοοσὰ. ΤῸ τῇβκθ ουἱ (δὲ 

ἐπϑηιγ-ῖνο ὈΟΟΚΒ οἵ Φοβερθυβ, γα ῃανο ἴῃ6 Ῥϑοί. --- ὅ ; (86 ἐῤέγίοεῃι 86 

δοβῃ., δυάρ. νὴ Βα, 1 ἀπά 2 ὅπ. 1 δηὰ 2 Κίηπρβ, 1 διὰ 2 Οβγοπ, 

ἘΖτα πὶ Νοὶ., Εδίἢ., 200.) 18.,. Φογ. τὰ 1,8πι., Εἰοὶς., ᾿δηίεὶ, δὰ 

ὑγοῖνα πιθοῦ ῬΙΟΡΒοίβ, τὶ 18. ΤΩΡ ὈΟΟΚΒ δγὰ 53{}}} Ἰοῆ; δηὰ (δι 

οἵ οουγζβο τασδὶ δ6 Ῥβαϊῃβ, Ῥγον., Εἰος., δρᾶ Οὐδηϊίοῖθοδ, Τδδὶ {Πι6 ὕοοκῈ 

οὗ ϑοϊοιμοι σγεσα οουηίδά ἴῃ {8 ΤΩΒΏΠΘ: ὈΥ 186 ον, Οτγίρδη δχρ οἰ ηγ 

βἰβίϑϑ, (1 Ευδορ. Ηἰδβί. Εοο. 1Υ. 26). 1π ἢο οἰθὺ ψΔΥ Ἄδα [86 Ὠυπηθϑεῖ 
ἐνγθηϊγ-ῖνο Ὀ6 πιδὰθ ουἱ. Τμα ἀσβογίριίοη οἵ [86 δοπίθμίδ οἵ (π6 ἰδ 

ἔουτ, ρυϊβ 16 Βογοπᾶ ἃ. ἀουδί, τπογϑουϑσ, ἰμδὲ (μ6 Ῥβδϊτηβ, Ῥτον., Εδο. δβηὰ 

Οδηιίοϊεβ, Ὀαϊοπαοᾶ ἴο (μΐ8 ἀἰνίβίοη. ΟΥ̓ οουτεθ, ἱμογοίογε, (μὸ δοοὰ οἵ 
ΤῬδπίδὶ νγ88 ἱποϊῃμἀθα ὉΥ Φοβθρβαβ ἴῃ ἰμ6 αἰ νἰϑίοη οἵ ἐῃ9 Ῥτγορίιε Αμὰ 
Φοβθρμιβ᾽ ἀοϑογίριίοῃ, τηογθονϑγ, 18 ἴῃ ροτίδοϊ δοοογάβηςα νἱμ 8} δαὶ! 
ἷβ βδὶά οἵ [0:6 βϑ)θ {μϊγὰ αἰνίϑίοη 'π ίσγδοι, ἰῇ6 Νονν Τοδιδιβεηί, απὰ 

ῬὨϊο ΑἸοχδηάγίηυβ. 
(4) ΤΙβ Ὀτίηρϑ υ8 ἴο ΒΔ βοιῃϑι ἰηρ ἴῃ τορδγὰ ἰο [86 Μαθογοίϊο βη 

Ταϊυάϊο ἀϊνἰδίοηβ οἵ ἐς Ηῦγον ϑογίρίυτγαβ, Ἡ ἰοἢ ρίδος Πδηϊοὶ διβοπῇ 
1:6 ἀΚοιλμδλέπι οὐ ἰμῖγά ἀϊνιβίοη. ΤὨδ ρίδοα μ8 δαββίψπβα ἰὸ ἴδ νου 
οἵ ΤὉδηΐεὶ, (μὰ ποῦ οοουρίθα ὉΥ ἰξ ἴῃ οὖσ οοἴωπιοι Ηοῦγεν ΒΝ Ιεθ) 
μα8 ὈΘθῃ ἃ πιδίίο οὗ τυοἢ Ββροουϊδίίοη δηὰ ἀἰβουβδίοῃ, δὰ [148 ὑθθδ 
τορατάοἀ ὈΥ τηοβῖ οὗ {Π6 ποοϊορίοβὶ ογίεἶἰςβ, δ5 ἀθοϊβίνα οὔ (μ6 ἰαίθ Οὐ" 
Ροβίϊίοι οὗὨἩἍ (μΏ86 Ῥοοκ. ὙΤμΐβ οἰγουπιδίδηορα δίδηάβ ἰῃ ἐμὸ τϑγ ἰμθοΐ αἵ 

σ᾽ 
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[Ποἷν ἀγχζυτηοηίβ δἀἀυοεα ἀραίηδὶ ἰῃ6 δηΠαυ οἵ [86 ὈΟΟΚ ; δηὰ 1 ΤΩΔῪ 
ὯὈ6 88 νγ6]], οὐ Ὀθίίεσ ἀἰβουβϑθὰ μεσ, (βδὴ ἰῃ ΔΩΥ Οἵ Ρ ρΪδοθ. 
Τὰ οουτθθ οὗ δγρυτηθηίΐ, [αἰγὶ ἀγαάνῃ ουὔΐ δηα γαῖ οομιρτγοδβα, βίδηδ 

εἶμ : (1) Α τίγβοϊθ 18 8ῃ ἐπ ροββ ΟΠ ; δηὰ οὗὨἨ οοῦγθθ, Γ68] ργοαϊοιΐοι 
οὗ τιϊπυΐθ ἰαΐατο ουθηβ 18 ἱπῃροβϑίὶρὶθ, ἴον [198 σουὰ δ 8. τιῖγϑοῖθ. (2) 

ΤῊ ὑοοῖ οἵ δηῖ6ὶ οοηἰδίῃβ βυοῖὰ ἃ τηΐηυΐϊθ δοοουηὶ οἵ ἰδ6 ϑ'γχίδῃ δπὰ 
Ἐφγριίδη (Μδοθαοπίδη) Κίηρσθ, ἐμαὶ ἰδ 18 λίδίοτψ, δὰ Ὡοΐ ργόρἤθου. 1 

οουὰ αν ὑθθη ΓΙ. ΟΠΙΥ ροδὲ δυοπέμηι. (8) ΤὴῸ ὐβποη, οἵ 
οουτδο, οουϊά ποῖ αν θδθθῇ οἰοβθα ὑη1] αἴθ (86 ἀδαι οὔ Απιίοοδαβ, 

δίποθ ἤδηΐθὶ ἴδ οοιηρτίβοα ἰῃ ἱ. (4) Τοΐθ ἰαδί ροδίϊοη 18 οοηθττηθά ὉΥ͂ 

[86 ἴδοι, {πὶ Τ)δηΐ6] βίη 8 ἢθδνῦ ἴΠ6 οἶοαθ οἵ ᾿αιλιιδἧξηι, βεραγαιϊθὰ [τῸπὶ 
411 [νἷὶ8 ΡΙΌΡΒοίΐοαὶ Ὀγθίγθη, ΠῸ ἃγὸ Βοηογοὰ τ 1 ἃ ρἰδοθ διμοηρ [09 
γορλδίΦ. Νο ροοᾶ δοοουηὶ οδὴ ὃ6 σίνεοῃ οὗἉ (Π8, ἐχοθρὶ 6 ἐαέσποβϑ 
οἵ 118 οοτμροκιοη. 70. πιυδὶ (πογϑίοσγθ οοποϊυάο, ἰδὲ [Π6 ἀϊνϑίοῃ οὗ 
86 Ῥιορβθῖὶβ δὰ Ὀθδθῃ οἱοδά, 116 (μαι οἵ (6 ᾿Αείλειδλέηι ὰ8 Καορὶ 
ΟΡβῃ ἴον ἰδίθσ Ὀοοῖϑβ. 

ϑυοἢ 8 [86 οοῦγθθ οὗ αὐυρυμθης ΟΥ̓ ἩδὶοΝ Πϑδηΐαὶ ἰδ ἰο Ὁ6 ἀερταάοὰ 
ἴτοϊα ᾿εἰ8 γϑηϊκ, δηὰ ἷβ τψοσὶς μο ἃ υρ 88 8 βυρροδὶι(ἰϊουδ Ὀοοὶς οἵ δοϊϊου 

δηὰ οἵ πηοῖθ ρῥγοίθηϑβϑίοῃ ἰὁ δὴ οὔδοῦΪδ οἰδγβοίθυ. [8811] ποὶ (ὉΠ]ΟὟ 

(9 νον οὗ ἴΠ6 δι ῦ)]οοί φογαέΐηι, ΠΟΥ αἰἱθπιρὶ ἃ βοραγαίθ σγεΐαϊδίίοη δὲ 
Ἰαηρῖὶι οἵ δδοἢ δβϑδουϊίοῃ. 1 8}8]}} γβί ἸΏΔΚΘ ἃ [δ ΤΕΠΙΆΥ 8 Οἢ 5016 οἵ 
[86 ροβιοηβ, δηὰ ἴμθη ργοοδθοὰ ἰὸ ἱπαυΐσο εσὴδῃε δῃὰ λοιο Τδηΐ6ὶ οδηα 
ἐπίο ἰϊ8 ργοδϑηὶ ροβὶ οι δυιοῦρς [86 βδογοὰ Ὀοοῖκβ. 

Ου [86 γεὶ δγρυζθηι 1 πανο ποι ΒΡ ΤΏΟΓΘ ἴο ΒΔΥ, ἴδῃ ἰπδὶ ἰΐ 8βϑίδ 

1186 }}} ἱπατμ βι6}} ἴῃ ἀἰγθοῖ ἈΓΓΑῪ δρβίηϑί [μ6 οἴἴθῃ γορϑδίϑα ἀθοϊασαιοῃβ 
οὗ (πὸ ϑανίοῦσ Ὠἰπιβο ] ζ, ἰμαὶ 186 ΟΙὰ Τδβί. ργοριϑίβ δὰ ργθαάϊειδα Ὠἷδ 
οοεηΐηρ, ἰδ νοτῖ, δὰ ἢἷ8 βυ δ υ ΠρΒ ; δηα 4150 δραϊηβίὶ Ρϑυ], δῃὰ Ῥαοίθγ, 

δηὰ “οἰη, γῖο 41} ὑβδι γ ἰο (6 βαπλθ [πίηρβ, απ ἰο ἴπ6 ἀϊνίηθ ἱπορ᾽ γαῖ θη 
οὗ τ1η6 ΟἹ Ταβί., 88 νγγχ8}} 88 ἴ[ῃὩ6 ργορλείϊοαί ρονοῖβ οὗ ἰμοβδθ ὙΠῸ σγοῖθ 
ἰι. ϑαοομπάϊγ, ἐμαὶ (826 Ὀοοῖκ οἵ θδη16ὶ οοηίδίπθ ργορἢθοίεβ οὗ δὐϑῃὶβ 80 
ταϊπυΐθ δηὰ οαἰγουτηθίϑηςδὶ, (μδὲ ἰδ δα8 (06 δρρϑάγβαῃςθ οὗ Ὠἰβίογῃ, γϑὰ 

ἷδ (48 ἰξ Ἧ6ΓΘ) γοΡ 8016 ὨἰϑίοτγΥ, 1 ἀουῦὲ πο. 1 ΠὮΝΥ δοοθᾶθ ἰο 1818. 
Βυι ἰμδὲ ἴξ νγαϑ γι ἰἰθη ροδέ συσπέμηι, 16 ἈΠΟΙΏΘΣ τηδίϊου ; ἃ Τηδίῖοῦ ἴ0 ὃὉΘ 
ἀθοϊάοα ὉΥ ἐεείέπιοπν, ποῖ ΌΥ ογθ-βοπθ α »γίογὲ οοῃμοϊυβίοπθ.Ό δ τολοπ 
ἰδ δἃ5 τηυοὶ ἃ τηδίζογ-οἰεἴβοι ἱπαΌΪΥ, 88 [86 τοΐδη οἵ ἴ6 ΖΕ ποῖά, οὐ {116 
Πίδά, οὗ οἵ 1 ἰνγ᾿5 Ηἰδίοσγ. ἩΗδὰ ἴβϑῦθ Ὀθθὴ 016 ΒΟΓᾺΡ οἵ ροδὶτἶνα ονὶ- 

ἄσοηοθ ἴο ὑγονοὸ ἴμ6 ἐἰαέσηδεε οὗ (6 οοπιροβὶ(οη οὗ Ὠδηίοὶ, 118 Ορροπθηίβ 

ποῦ ἃ ποί παᾶνα ἔα! ]οὰ ἰο δἀάποο 0. Βαϊ ποῦ ἤπάϊηρ ἃ 8υ]} 8 Ὁ]6 οὗὨ (Πΐ8 

ὨδίηγΘ ἴῃ 81} δηαυΐγ, [Π6 ΟὨΪΥ τοδοτὶ τησδὶ δ6 ἴο [6 α ργίέογὶ Δτρυτηθῃϊ, 

Βαϊ 1818 ὈΠΒΑΡΡΙΪΥ βοο8 ἰοο ἴδγ. 1 [Ὁ]ονσεὰ ουἵ, 1ἃ πουϊὰ που 8 Ὁ }Υ 

δοηνίοὶ ἴμπο ϑανίους οἵ (86 που] οὗ Ὀοϑΐπρ δὴ ἱπροβίοσ οὐ 80 ἱφῃογαπηῦβ ; 



494 8 6. ΘΕΝΌΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝῸ ΑὉὙΤΗΣΕΝΤΙΟΙΤΥ. 

δὰ ῥγονθ ἴπδὲ 41} ἢ]5 Δροϑί]88 τηυβὲ Ὀ6 γϑηκοά ὑπάδν ἴΠ6 8816 σΒΙΘΡΌΓΥ. 
ϑυσοῦ ππθη 85 1ϑηρογκα δηὰ ποδοὶ δαπὰ ΗἰΖιρ ΤΠΔῪ οὶ δίαγὶ δἱ {8]15, 

ῬγοῦΔὈΙΥ σουϊὰ ποῖ; ὃυὶ αοα 6 {δαηκοά, ἴμθγθ 86 ἸὭΔΗΥ (πουβοηᾶβ 
δηα π}]Ποη8 ἱπγουρῃουῦ ΟΠ τἰβίθπάοπ), τν 80 ΒασΠΚ ὈδοΚ τ δυάαογίησ 
ἤτοι βιυςἢ ἔδαγίι] σοπο] 5 οη8. 

ΤΙΙΓάΪγ, 86 τἴῃ6 Οδποῦ δου! οοπίαἰηοα Ἰ)αηΐεὶ, ᾿ὲ τοπηδῖπ8 ἰο ἴῃ- 
αυΐϊγθ, 88. ἃ τηδίίοῦ οὗ ἔαοΐ, εσὴδη μα λοις ᾿ὰ σΆτη6 ἰηΐο ᾿ΐ8 Ῥγθβθηὶ μἶδοθ. 
ΤἼδ δϑβουίίοι οὐ ποοϊορ βίβ, ἰμδὶ ([Π6 ὕδῃοπ νψδ8 Κορὶ ὀρθὴ ὑπ] δὔδσ 
(86 ἀοδίἢ οὗ Δηξοοῦυδ, δ88 ΔΙγεδαν Ὀδδη δυ βῆ  ΘΠΕἸΥ οχαπιϊηθα. ὅϑοδγοθ- 
ΙΥ ΔῪ δίης; Ὀε]οηρίπρ ἴο {πῸ οΥ ἰοἶδπι οὗἨ δηιαυ τ, οδη Ὀ6 τηδ6 οἰΘΘΤῸΣ 
ΟΥἨ ΠΟΤ σογίδίη, ἰμδη ἴμδὶ Ὀσοίογο (ἢ6 (π)6 οἵ δίγαοῦ (ἢ ΟἌΠΟῚ 188 

ἀεθηΐϊία δηά οοπιρὶείθΌ. ΤῊΪΐδ δίοπθ, ᾿ἶ τερασγαθα δ ἰσῦθ, σου] οίο 
οΥογίυσγηΒ ἐπα προϊορίςαὶ οαἀϊῆοθο. Α ροδβὲ εὐοπέυιηι Ἰ)αηΐοὶ οουϊά, οὗἉ 

οοῦγαρ, ματα θθθη ἩΓΙ Θη ΟἾΪΥ͂ ΒΟ (Π6 ἀδϑῖ οἵ Αηϊοομυδ. ΤΥ τΠ6 

Οβποη ννὰ8 σοϊηρίοίθ 80 ΘΑΓΪῪ 88 ἴΠ6 {1π|6 οἵ ἰγδος, (μ6 πη Ὁ βη16ὶ στηπϑὲ 
Ὀ6 »γορ΄φοῃ ; 88 θη γον 80, ἀμ 88 τηυςΐ 80, ἃ5 1 τὸ δεδϑίμῃ ἰξ ἰο (86 
ἴσο ΤΠ) ΔΠηἰοὶ. 

ΤῊ Ἰδϑὲ τοΐυρο οὗ ουὖῦ ορροπθηίβ, (ἤθη, 18 (86 ροδίξοπ οἵ Ὠϑ.δηΐοὶ ἴῃ 

1:6 ΗκδροΟΡΤΆΡὮΥ, ΥἱΖ. 118 θοΐπρ ἀἰβϑοοίαιοά ἔἤγουῃ ([ἢ6 οἱ αὺ ργορβείξ. 
Ηον οαπια ἰδ6 Ὀοοῖς ἰἴθγο, ἯὙὁ 816 δακοά, η]688 ἰδ6 ἀϊνϊδίοη οὗ τὴ 

Ῥγορἢοίβ νγὰ8 οἰοβαάᾶ, δπὰ [π6 ἐλίγαά αἰν᾽δίοη γεὶ Ἰοῖ ορθῆ ῦ Ὑμδαὶ 6186 
οουἱὰ ἱπάυςε 186 ἘΘΌΌΙ6Β ἰο ἀϑϑίϑτι Β ἢ 8. οἶδα ἰο ἢ Τὸ (686 αιι68- 
[008 ΣΒΗΥ͂ ἀἸργθηΐ δηβννοτα ἤν Ὀ6Θη δἰἰοηρίοἀ. 1 58}}8}} Ὠοϊΐοϑ ΟὨΪΥ 
Βοηη6 οὗ [86 ᾿οδάϊηρ 0ῃ68. 

1ι Πᾶ8 θδὲπ τηϑιϊον οὐὗἩἨ δυγργίβα ἰὸ τθ, παῖ Ἡδηρβίθηθεσρ (ΑὈΝ. 
ἀεβ ϑδηΐθὶ, 8. 27 5864.) αϑϑυῖ68 88 (6 Ὀδ815 οἵ 18 βοϊυἱϊοη οὗ 186 
υσδίϊοη, 186 ορὶ που οὗ Μαϊποπί 68 απ οἴμοῦ ἘδΌὈ 65, υἱς. (παι [86 

ρίεχ ἀϊν βίου οὗ {6 ΟἹά Τεβί. νγ88 οσοββίοηθα ὈΥ {86 ἀἰδδγθηι σγαάδε 
ΟΓΓ ἡπεριγαίϊοη ἴῃ ἰΒοὶν δυΐμοτβ. ἘΒδΌΡίἷς ϑρθουϊδίίοη δηά ῬΠΑΠίαΘΥ ὯΆ8 
ὩὩϑἂς (ἤγοθ ἄσρταθοβ οὗ ἱπβρί γαϊΐοη, 88 ὑ που ]Ἱὰ βϑϑῶι, νἱζς. (1) Τὶ οὗ 
Μόοβεβ, ψῆο ἰδ κοά ἥχοα ἰο ζασδ ἰϊὰ Φεμονδῆ. Ὑπδὶ 88 ρθοῦἑὩΓ δηὰ 
Βρϑοῖϊδὶ, ἕοσ πὸ οἵδε ριορῃμοὶ ὄνον ἀϊὰ {6 βαθ. (2) Τὶ οὗὨἨ [86 ῥὑτὸ- 
ῬΒδίβ Ῥγορϑῦ, 0 ΜΈΓΘ Γαρί ἰηΐο 80 ἢ) 8δῃ Θαβίϑδυ, [πδἰ {ποὶν ὈΟΟΣΥ ρόνοστα 
ΜΈΓ αἰεοίοα δὰ βυιβρθηϑά, ἀπὰ {ποὶν τα πδδ συϊἀοᾷ ΘΠ ΓΟ δηὰ βο οἷν 
ΌΥ ἀϊνῖπα ᾿πῆυθποθ. ἢ πιθη 88 ἴπ686 στοίθ ἴπ6 φγορλείβ οὐ. βοοοπά 
αἰν βίοη οὗἩ [6 ϑογιρίαγεα. (8) ϑυοῖ 88 στο αυϊοκοηοά δὰ ᾿]υταΐη- 
δίοα δπὰ ρυϊάθα ἱπάδοᾶ, Ῥὰς ψῆο 84}}} τε ποᾶ δηᾶ υβοὰ {μοῖρ ΒΟΟΙΪΥ͂ 

8Πη4 τηρηίδὶ ρονεσβ. Ὑποθθ ττοίθ ἴπ6 ἘΚ ΠΡ. 1: ἀο ποὶ υπάογείδηᾶ 
ἩδηρΒΙ ΠΌΘΟΥ 85 ᾿πἰοπάϊηρ ἴο νουοῖ [ῸΓ ([Π6 ϑουπάῃοββ οὐ (ἢΐβ δβδυπιοᾶ 
ἀἰδιϊποιΐοπ ἰῃ 1ῃ6 ρστδᾶββ οὐ ἱπβρί γαϊΐοῃ, Ὀὰϊ 88. τρδϊπίαἰπίησ ἐμαὶ [86 
Ταϊτυἰβίβ, οὐ [886 οἱάον ἘΠΔΌΝΙ68, ὙΠῸ δϑδίτιοα ἰο Τ)αηΐθὶ 118 ῥγοϑϑῃξ 
Ῥἶδοθ, σοσθ συϊάοά ὈΥ͂ ΒΓ ἢ ἃ στυϊο. 
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ῬΘΡΙΔΡΘ {818 ΤΩΔΥ ὍΘ δο.0 ΤΏΘΥ βθοῖὰ ἰὼ δαυθ μοϊά, ἐμαὶ ἃ ὑγορδοὶ 
οου]α ποὶ τὶ ἃ βδοσϑᾶ ὑοοῖς δυσοθβά, δῃαὰ γοῖ ΘΏ)ΟΥ [86 βδῖιθ ἄδρτϑο οὗ 
Ια 28 οὔβ ἰῃ Ῥαϊθδιίΐπθ. 1]1ἡ (6 Ταϊαυα. Βα. Μαερ!]. [ο]. 10. ς. 2, 
ΠΟΥ δββοσὶ ἰμαὺ “186 ταθ οὗἉ (86 στοδὶ ΘΥμαρΌριθ τογοίδ οὐά (1312) 

ἘΖΟΚΙοΙ, Ὁ δηῖοὶ, δὰ Ἐδβίμοσ." ΤΠΐ8, 1 τὸ ἃγὸ ἰο δε ]ἴανο ΕΔΌΌΙ 5.0]. 

Φαγοῖϊ (Οοπιπι. ἰῃ Βαανα Βδίῃγα), ἰδ γ ἀϊὰ “ Ὀδοδιιβθ ῬΣΟΡΏΘΟΥ ἰ8 ποῖ 
ξἰνθη [ῸΓ ΔΩΥ οὔθ 0 ττὶϊθ ἐπ α {ογοῖση ἰαπα." [Ι{ 18 υπηθοσβΒΆσΥ ἰὼ 

ΘΧΔΙΏΪΏΘ ΒΟΙΙΟΌΒΙΥ δηα πϊηυ 6} τοί θ 411 [18. 10 18 ὁπουρῇ ἰο 88Κ ἃ 
ον αυασδίίομβ. (α) 1 Τδηλοὶ ντ88 δὲ 411 δάἀηγἰοἃ ἰο [86 Οδποη, (τ οἢ 
ὯΟ οἱ ἀομῖ69), 1ὑ τηυϑὲ πᾶν Ὀθθ οὐ ἴδ6 στουμὰ ἱμδὶ ἰὰ γγαβ Ὀ6]ανοά ἴὸ 
ῦθ 8 ἰγὰθ Ῥοοῖκ, δηὰ ποσί οἵ οτος. Νοῆθ ΜΙ] ἄδην (8. Ὑοὶ 
Βομῖοὶ οἰαίταβ ταὶ ἰμ6 Βαρθΐθῷ ο4}1 (86 πιά αΐα σγαάδ οἵ ἰηδρίγαίίου, 
.κὸ (μοὶ οὗ 16, ἴὼ 6: ὅ, 6; οὗ ΕΖοκΙοὶ ἴῃ 1: 28. 2:1, 2. 8: 24; οορ. 

ἴθδμ. 7: 28. 8: 18, 27. 10: 7---10, ὙΨΓῺΥ ἰθὴ τῶ δ6 μοὶ ρυΐ διροῃς 

150 »γορλσ ξ (ὁ) Τθο Ταϊυᾶϊο ατουπα ἰ8 βοὶ ποοπισδαϊοίοσυ, δ ἰΐ 
Γοδρϑοίβ (μ6 Κοιυθμί. Ὑ7ὙἯὀὃΠῸ ἃγὰ ἴμ6 Μίοβεοβ δῃηὰ 1ϑανίὰ, στ ῆο δρρϑαᾶγ 
ἴω ἴΠ6 Εαΐσῃηβ, δηὰ ἴδ δοϊοζμοῃ .'π (9 Ῥχονοσῦβ ἢ [8 ποὶ μοὶ πα 
᾿ῃϑρΙ γι οη δἀμπι θὰ οἡ 81} μβαηἀβῦ «6γοπιϊδἢ, ΠΟΥΘΟΥ͂ΘΣ, 88 ἃ Ρτορῇῃοί, 

δ ταηκοὰ ψἱἢ 186 ΟἾΠΟΓ Ὀσορδοίϑ; ΒΟῪ ἰμθὰ οϑίθ δἷ8 Ζαηιεμίαζίοηδ 
ἰηΐο ἐ)6 Ηαρὶορταρον Βοδίθϑ, ἰμ6ὸ Ταϊμχυὰ δδγβ, ἰμὰὶ Μοβϑαὲ πυσῖθ 
1826 ὈοΟΚ οὗ Φοῦ ; ΒΟῊῪ ἰμθῃ σδῖλθ ἰδ ἰο Ὀ6 ρΡυϊ ἰηΐο ἰδ6 ἐλίγα ἀϊνδίοη ἢ 

Αμα 88 ἴ0 ΒΥ ΡΟΤΘΣ οὐ [86 ρϑτὶ οὗ ἰμ6 Ταϊαιυάϊείθ, ἰο ἀϊδιϊηχυΐδ (ἢ 6 
διδαδιϊουβ οὗἨ ἱπβρίγαίίοη, ΒΟΥ 8881} (μι189 00 111υβϑἰγαϊοα οὐ δυϊμαπιοδίθα ἢ 
Ηον οουϊὰ ΕΒ. ἱϊ, χχὶϊ, χὶν. οΧ., ποῖ ἴο Ὡβλ6 ΤΩΔΩΥ͂ Οἰ 6 Γβ, Ὀ6 βυρροβϑὰ ἰὸ 

οχμίδὶ: ἰθ88 οὗ ἱπδρέγαϊοι ἰμδὴ ἴμὸ ποσκδ οὗ Ηδρραὶ, οὐ δι δο ὶ, οσ 
Οδαάϊαι, ὁσ Φοηδῃῦ ΟἸγίδι δηὰ ἰδ δροβίϊθβ πιᾶκὸ πὸ ρσταἀδίίοῃβ οὗἉ 
δυο μΈ ΟΣ Ὑ ἴοσς ἰδ ΟἹά Τοϑί, Ῥδυὶ δβ8γ8, ἰμδί “" 41} ϑδοσιρίασε ἰβ χίνϑῃ 
ΌΥ ἱπϑρίγαζίοη οὗ ἀοὰ,; Τῇ τδοὶθ ταδίΐογ, ἴμθη, οἵ (86 ἘΌὈϊηῖοδὶ 

ἀἰδποίοη, 8. 8 Βρτηθηί; δηὰ ἃ ὙΘΣῪ ἱποοηβίβίθης ὁμ6 Ὀοβίἀθβ. 1 ἀο ποὶ 
ΔΌΥ ἰδὲ ἰξ 19 ᾿ΠΠρΡΟΒΘΙ 016 ἰο ΒΌρροθθ ἴα Ταϊυλυάϊοία ἰο δνο Ὀθθη 1η- 
Βμδηορά ὉΥ ἰδ; ἴον νυ μδὺ οοπορὶϊ ἰδ ἴδϑγο, θοῦ ΠΠΘΥ ἤανο ποὶ Ὀγοβοβοά, 
δηὰ Ὀτουρῇς {πεῖν δυϊ που ἰ0 δυρροσῖῦ [ΟΠ]Ὺ ΒΑΥ͂, (μαΐ ἴμ6Γ6 ἰ8 ποῖ 
[6 ἸΙεαϑί δοϊ  ἀ"γ οσΣ οομβίϑίθῃου ἴῃ ἐμ στουπα ΠΘΙῸ δϑβυσηθὰ [Ὸῦ ρυϊης 
Ἰδηΐοὶ δαιοηρ {πὸ ΘΙ ΒΟ ἷπλ, 

ΗἩανεγηίοκ τοίγραίβ πὶ (δὲ8 ππίθ 8 ]0 στουπά, Ὀυΐ Δββιιαγθϑ ἈΠΟΙΔΟΊ, 
ὙΠΟ 1 ἄθθιῃ ἰο δ6 Θ4υΔ Ι]Ὺ ὑπβαΐϑ δηὰ Ὀηβο ἃ, Ηθ δνϑσὲ (ΕἸη]οἱι. 
11), ἰδὲ “186 οἰαδθοιβορίίοη 18 στουπαοα οὐ (δο αἰδιϊποίζοι ὈδίγΘΘ ἢ δὲ". 
δι ΠῚ οὐ πρν. ὙΠ ἢγβι οὗ ἰμι680, [0 88γ8, “ γ)89 οὐοίαϊζῳ ἃ ῥτορδοί ; 

[6 ϑθοοῃ ταϊρηρ ὅανο ἰμ9 χδ δηὰ βόνοσ οὗ ρῥγοάἀϊοϊίίοη, Ὀὰΐ νγῶδ ποὶ 
ΡΓΟΡΘΟΙΙΥ ἃ Ρῥιόρμοί. ὙὨῈῸ βοοοηὰ οἶδββ οὗ βογὶρίαγαὶ Ὀοοκθ Ὀδϊοηρ ἴο 
(δὲ οὐῥοίαὶ ργορὴφίε; ἴμοὸ (μἱγὰ ἰο [μ|0 δθογ8. ζΔ016] νῶβ Ραΐ ἴῃ [89 

8605 
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(δἰγὰ ἀϊνίϑοη θόσδυθθ 6 1,Χ88 ΟἿΪΥ 8 2 γ. ΗΘ πον οἰδίπιδ ἰο δοιὰ 
[86 ρτοροῦ οδῆοα οὗ ρσορβοὶ διθοηρ ἴα ΗἩΘΌΓΟΥΒ; ΠΟΥ 88 ἢθ δβϑηὶ [0 
δἀάγαβ8 {π6 δεν 8. Ηδ ἀνϑῦβ, τηογθονον, ἰμαὺ 16 Ηροῦτον ϑοτὶρίαγοϑ 

(Βτουρπουΐ Κοὸρ ὑρ 6 αἰδεϊπούίοη 'ῃ ααυθδϑίϊοη ᾿ δἰ ἐμβουρὰ Βα 8}1ὁγγ8 (δὶ 
{πὸ δερίυαρίηι δηᾶ (6 Νοιν Τϑϑί. ανθ ὑβυ8}}}7 τοπάσδγοά Ὀοιδ οἰδϑβοϑ 
οἵ ψογὰθ ὉΥ προφήτης. Ηον ΘΕΑΒΙΪΥ τυρὶ ΒΘ πᾶν δυοίἀβὰά βυοὴ δὴ 
ὈΠρτουπηαοα πἰδιθπιθηῖ, μδ4 86 οοηδυϊοὰ πἷ8 ΗφΌτγον ΟὈποογάδῃοε 

Ιπάοοὰ, 1 ὅδ. 9: 9 οἵ ἱἰβοὶ ῦ βῆονμβ, ἐμαὶ 41} ἴὴ6 αἰ γθηοθ δοίπνθοη 

δπ 32 δηα ΠΣ 18, (Βα1 (86 Ἰαϊίον 18 (86 οΪ4 Ὡδηιθ, θὰ [86 οἶδα [06 ΠΟΥ͂ 

οπ6 7.8 οοἴηθ ἰηΐο νορὰθ ἴῃ [86 {6 οὗ βϑαιῆῦθὶ. δ ὐψηιοίοσίοαϊῳ (86 
πογάβ τὸ αἀἰβδγθηῖ; ὈοΐΒ ἀοδιρηδίθ (86 βαηθ ρϑζβοῃ. ΝΟ δββὶρτιδυὶς 

ἀἰδιϊποιίοη οὐ ΔΩ ἱπιρογίδηοθ οϑὴ Ὁδ τηδάθ ουἱ Ὀαίνγεθῃ ΓΙ δηὰ ΓΙ. 

Τμαΐ {μ686 ἰΔιον ποσγὰβ ἃγὸ οἴθῃ δρρ]ἰοὰ ἰο (88 β8ατὴθ ρῥγορδεῖ, γῈ0 ἰβ 

6ἰβετγθογθ βιγ] θὰ δι39, Βυ ΗΠ οἰ ΘΠ ΕΥ̓ ἀδποίθβ ἰἀ θη οὗἁ τηθδηΐηρ ἱπ δοιὰ 

πογά8. Εἰ. σ. 186. οοΟἸ]οοίνο ὈΟΑγ οὗἁὨ [ο86 τοῦθ ὑδυ }} Υ δι] εὰ ργορλείε 
ΔΓ6 ΟἈἸ]οὰ δέεγς, ἰῃ 2 Κίηρβ 17: 18. 2. Οἤτοη. 88: 18. 186. 29: 10. 80: 

10. Μῖς. 8:7. ὙΏοη ϑααμθὶ 18 δ 135 ἰπ 1 ὅδ. 8: 20. 2. ΟἸτοῦ. δ: 

18, αῃὰ πιδ ἰῃ 1 βδμι. 9: 11, 18, 19. 1 Οἤτου. 9: 22. 26: 28. 29: 29, 

Οδά ἰβ8 ἃ ργορλεὶ ἴῃ 1 ὅδ. 22: ὅ. 2 ὅδπι, 24: 11, δηὰ ἃ δῦ ἴῃ 1 

Οἤτοη. 39:29. ΙΔάο ἴθ ργορλεὶ ἱπ 2 Οἤτοη. 18: 22, δηὰ δϑϑγ ἰῃ 9: 29. 

δου ἰ8 »γορἠὴσί ἴῃ 1 Κίηρβ 16: 7, 12, δῃὰ δδϑν 'ἰῃ 2 ΟἼτγοη. 19:2. Τὸ 

»γορλεί Ατηοβ ἷβ αἶβο 98] 6ἀ ΓΠΓῚ δεν ἴῃ Αὐλοβ 7: 12. ΤΒδὶ 1.2). πεῖ 
ἴῃ (86 {ἰπ|6 οἵ ϑδπιθδὶ θαβϑῃ ἰο [ῃγαβὶ οὐ ΓΙ, νγὰβ δῇογναγὰβ πιῆ 

ἸΏΟΓΘ ἔΓβα ΘΠΕΥ απιρίογαὰ τῃδη ἐμ 8 οἱ δρρε]]δίίοπβ, 8 γε! δά! 

ἰο4. Βαὶ ἐμαὶ ΔΩΥ͂ ἱπηρογίδηι αἰβιϊποιΐοη 88 τοϑὰθ Ὀοίνθεμ (δ6 {ΠὉ 

οἶαββθϑ οἵ ννογάβ, 18 ῬΑΙΡΔΌΪΥ ἃ πηϊϑίακα. ΟΥ̓ οουγβα, (ἢ 6 Ὑ]80]6 βυρεγείπιο: 

ἴωτο ογθοιεα ἀροη (μ]8 ἀϊδεϊποίίοι [8118 τ ἢ (ἢ ἀϊδιϊησιίοη Π56}, ΥΤΜΔί- 

ΘΎΘΙ ΤΑΥ͂ αν 6 Ὀδδη [86 ΥΘΆΘΟΠ οὐ βτουπᾷ οἵ {86 Ταϊταυάίο δττδηρεπιεπί; 

ἴ 88 Ρ]δίΏ]Υ ποὶ [86 οη6 ἰῃ αυσβίίοῃ. 

Οπιἰἰἴπρ᾽ ἰο σρηγ 88 Οἵ μ6Γ 1688 ργο ΔὉ]6 ΤΠ θοτίθ8, ἀῃὰ αἷ850 πρϑγὰ ρμδηία- 
8168, ἴῃ το διἴοη ἰο [Π6 πγαίΐον Ὀοθίογθ 8, 1 8}}4}} γοβογὶ ἴο ἃ 5ῃουίοῦ ποι βοὰ 

οὗὨ βεμ]ΐπρ; [Π6 ΘΟΠΙΓΟΨΘΙΒΥ ; δπὰ (818 18, ἰο βῃονν {μδὶ ἐλ6 δοοῖ οὗ Τλνιίο, 
ροηι ἐλ τπιθ 9 ἰλ6 δαγἐεεί ἐοείέπιοπῃ οοποογηίης {ἱΐ, ὍγΑΒ ΝΟΤ ῬΡΑΟΕΡ 
ΑΜΟΝΟ ΤΗΒ ΚΕΤΗΒΗΙΜ, ΒΌΤ ΟΟΟΌΡΙΕΡ 118 ΡΕΟΡΕΒ ΡΙΑΘῈ ΑΚΟΝΟ 

ΤῊΒ ΡΕΟΡΗΕΤΒ, ἀοιση ἰο (δα {πιο 9 ὕεγοπιθ απὰ (6 οοπιρίϊίπρ οὗ (δὲ Τα; 
ποδ. Αἴδοῦ 8}} (μὲ μαβ θθϑὴ Ἄχ! 6 ἀθονα, [Π6 ῥργοοῦ 18 ββογί πὰ ἐβ|γ' 
ὟΥ ε μανϑ βααὴ [8 (8 ἰσίρὶοσ ἀἰϊνἰβίοη οἵ ζαιυ, Ῥνορῆλοίε, απ Οἰλεν Βοοῖε 

ἰθ δἱ ἰοδδὶ οἰὰδσ [δὴ ϑίγδαοι, δηὰ ἐμαὶ ᾿6 ἀδβϑοσίθϑβ {πὸ (πἱγαὰ ἀἰ νϑίοη (μι 

44: δ), 88 οοπαίβιϊηρ οἵ μέλη μουσικῶν ἀῃὰ ἔπη ἐν γραφῇ, ἷ. 5 Ρ0665 
ἰο δα ξυπρ, ἀῃᾶ εὐττίίστι πιασίπιδ. ΗΔ ἄοεβ ποὶ ἀβῆπβ πιογὰ πϑπυ!εὶ ; 
δαὶ [18 πιοίμοὰ οὗἉ Ἔχ ργϑδβδίοῃ ἀοθβ οἵ 1186}} οχοϊυδθ ΤΠ βδηίοὶ ἴτοῦι εδἱὰ ὦ» 
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νἱδίοη. ΤΠ6 ποχὶ ἰοΒε ΠΟ ῊΥ, ἴῃ 1ακο 24: 44, ἀδθ μῃαίξι [86 (μἰνὰ ἀϊν βίοι 
ὈΥ [86 πογὰ ἐραΐπιδ, τιακίηρ ουἱ (Π6 {1116, 88 τσδϑ ἔγβαι θυ [6 ουδίοτω, 
ἔγοια ἴθ ἰοδάϊηρ Ὀο0Κ. Βυΐ Φαηίοί 88 ποιμίηρ ἰο ἀο σπίτι ἐεαΐπιμ. 
Ἴδη οοτμθ8 Ῥ.1]10, (ἰῃ 1. Οοπίδιμρ!. 11. ρ. 475), γῆ 8875 οἵ {πὲ Καίῃυ- 
Ὀδλη, ἴΠαὲ “ ἐΐον αγὸ ἦψηπιπε, απαὰ οἰδον ιυγτίΐπσε ἀδεῖσηεά ἰο ἑπογοαδο ἔπουσ- 
ἔδάσε απὰ ρἱείν ;" ποῖ ἰαϑὺ οἴδιβα 15 ἀδϑογὶρίῖνο οὔ Ῥγονογθβ δπὰ Εἰοοὶθ- 
Β'δβίθβ. Τμαὶ 6 ᾿ποϊυδο5 Ζαπέοί ἴῃ (8 1Δ8ὲ οἶβϑβ, [ῃθγο 18 ποί ἃ βιδᾶον 

οὗ ὑγοοῖ. Οὐδείδίῃ 1ἐ 18, ἐπαὺ Φοβθρῆι, μἷβ ΘΟ ΘΙ ΡΟΓΑΓΥ ἰῃ ραγί, δηὰ 80 
ἯΓΤΟΙΘ 8 ΤῈ ΥΘΔΙΒ 86 ἰῃ), (1 Οοηΐ. Αρ. 1. 8), Ὀεγοπά 411 αυοϑίΐοη 6α- 
οἴμάεε Ἰ)δπὶοὶ ἔσο (6 Και Βυθΐη. Ηδθ δβϑίριιβ, 88 Ἧ6 αν βθθῆ, ἢνθ 

ὍοοϊκΒ ἰο Μοβεβ, ἰμιγίθθῃ ἰο [9 Ῥγορμϑίβ, δῃά ἴουγ ἰο {86 (Ὠἰτὰ αν βίοι, 
γα ΒΊΟἢ,, ἰκὸ 4}} Πὶθ ρυθάθοθββοσβ, Β8 ἀθβοῦὶ 68 88 ἼἿοῃβίϑίϊηρ οὐ “ ἀψηὶπδ ἴο 
Οοά απὰ τιιῖος ὁ ἰΐΐ 70. πιο." ἨΗΪδβ εεοοπα αἰν᾿βἴοη οδῃ ὈΥ ΠΟ Ροββ ὉΠ Υ 
ὍΘ τιδάθ ουὐ ὈγῪ [6 ον θῇ τηοαθ οὗ τοοκοηίηρ, πιϊδουί (86 δἰ ὰ οἵ .2λαηϊοὶ. 
ΟΥ̓ οουγδο, Ῥβ8] 8, ΡιΌυοσῦθ, ΕἸ οἰ δ αβίθβϑ, δηἃ Οδηιο 68, πὶ ἢ18. (ἴπγ6, 
τηδάο ουὖἱ (Π6 Ηρ ΟΡΤΑΡΉΥ. 

Βυΐ ποῖ βίοοά (δ τηδίϊθυ αἴϊοσνσαγάβ Το ἢγβι οδίδίοσασ, δογίαξίηι πὰ 
πὑῖτἢ [06 ὨΔΠ168 οὗὨ (πθ Ὀοοΐκ8, τγο ἢπά ἴῃ Μο]τῖο ὈΙΒΒορ οὗ ϑαγάϊ8, ἢ. Α. Ὁ. 
170. [ὑ 18 οορ 64 Θῃξγα ἰπΐο ἔαβοῦ. ΗἾβι. ἔθος. 1. 26. Ηδ ἀϊδγοραγὰβ 
[6 οτύον οἵ ϑιοορϑϑίου ἴῃ ουὖῦ ΗοὉ. Β:0]65, δαπὰ [Ὁ] ονγβ ἰη [ἢ 6 τηδίη ἰΠ δὲ 

οὔ [6 δοριυδσίηι. Ηθ ρΙδοθ Ὠδηΐοὶ αἴϊοῦ Φοσοπιῖδῃ ἀπά Ὀοίοσα ΕἸ Ζοκίοὶ, 
ἱ. 6. δεΐνθϑ ἴοι. Ογίρθη, [μδὺ σγϑδαί ἰουοσ δηὰ τηδδίον οὗ (86 οὔ σαὶ 
Ββίυαγ οἵ (6 ϑετὶρίυγοβ, (48 ργαβογνυϑὰ ἴῃ 1 υβοῦ. Ηϊϑὶ. Εσο. ΙΥ. 25), δ8- 
δβἷψχῃβ ἴο 816] (ῃ6 βδπ6 ρἷδοα. ΤῊ Οὐουηοὶὶ οἵ 1,Δοὐϊοθα, (Ὀοίνγθοη Α. Ὁ. 

δθ0---864), ἰη ἐμ6ῖν σδποῦ (89) ραΐ Πϑδπΐθὶ διοηρ ἴμ6 Ῥτορδοίβ, δῃὰ ποχὶ 
δίδεν ΕΖΘ 161, 88 ἴῃ ουὖῦ Εὐρ] δὴ ΒΙΡ]68. Ογτὶ! οὗ Φεγυβδίθ, (Η. Α. Ὁ. 
880), ἴῃ Βὶ8 Οδίθομαβὶϑ ΕΓ, ΒΆγ8 Ἄχ ργβϑὶγ [μδἱ ᾿ϑγδη16] Ὀ6ΙοηρΒ ἴο (6 »γο- 
»λείζοαὶ ὈΟΟΚΒ, ἀπά ἢ ΓΒ ΚΒ κἷπὶ παχὶ δἥεν ΕΖθκιθὶ. ΟὙΘΡΌΓΥ Ναζίδη- 
Ζϑη, (Ά. Α. Ὁ. 870), ἴῃ ἷ8 Οαγηθη. ΣΧ ΧΠἼΠΙ], (Ορρ. 11.)» τϑηκβ Ὁ δηΐοὶ 
ἴῃ ἴῃ βδίὴθ τὺ. Αἰδβαπδδίυβ (Η. 826), ἰῃ ἷ8. ἔβϑίαὶ Εὐρίβι 16 (Ορρ. 1. 
Ρ. 961), ἰπ [18 11δὲ οὗ βδογοὰ ὈΟκβ, σὴ κ8 Πδηΐ6] ποχὶ δας ΕΖἝΚ οὶ]. 
ΤΠ ϑγπορϑὶβ β'ουῖρ. ὅ86.. ὈΥ δὴ Ἀποηγτουβ ἩΓΙΘΡ ΠΟ ἯΔ8 ᾿ι18 ΘΟΠίθΙἢ- 
ῬΟΓΔΓΥ, (πὰ Αἰδδηδ8. Ορρ. 11. Ρῥ. 126), σῖνεϑ ἴο 1)δηΐθὶ {86 βδζὴθ ῥδςθβ. 
ΤῊ βδπι6 ἀοο8 ΕἸ ρῃβηΐυβ (Η. Α. 1). 868), ἴῃ μἷὶ8 6 Μϑηβ. οὖ Ῥομπάδβχ. 
23. 11. ρ. 1806. Τὴ Οουμποὶ! οὔ Ηΐρρο, (186 ππασπι «4 ροϊΐϊο οὗ ἰ6 Ἐο- 
ΤΩΪΒἢ 6880), ἰπ Α. Ὁ. 898, ἴῃ τδοὶν ᾿18ὲ οὗ [λ6 ΠΟΙΥ ὈοΟΚΒ, ρἰδοθὰ Ὠβηΐοὶ 
Ὀείτοοη Φαογοιδὴ δά ΕΖαὶς., 7υ8ὲ 848 Με] 1ο δῃὰ Οτίρεη πδα ἀοηθ. ΤῺΘ 
Οουῃοὶ! οὗ Οδτίπασο, με] ἃ ἴῃ Α. Ὁ. 897, (Λἴαμϑὶ, 1. Ρ. 891). ἔθ ]]ονν 186 88πι6 
ογάοσ. Ηϊΐίασυ οἵ Ῥοίοίϊοτβ (Η. Α. 1). 254) αἷϑο δύτϑδῆρεϑ [8816] ἴῃ {86 
δϑῖὴ6 ογάεγ. Βυβηυθ (Η. 890 Α. }.), ἔ1ι6 ἀἰδιϊησυϊβιοα ἐγίθπά δηά α͵8δο ορ- 
Ροποηΐ οὗ Φόγοσμθ, ρυΐβ Πϑδῃΐοὶ ποσὶ δῇ ΕΖοκίϑὶ, δθὰ οΐοσα [06 ἔνγοῖνα 
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Μίποσς Ῥχορἢθί8 ; Εχροβ. ἱῃ ϑγιωθ. Αροϑὶ., δὰ οδοοεπὶ Ορρ. Ουρ. ". 26, 

οὗϊι. Οχοι. 
ΤὨυΒ ὀύόγῳ γοσμίαν οαἰαίοσιθ 9} ϑογερίωγαὶ δοοῖξ ἑη αἷΐ απεϊχιλῳ, μωξα 

Ταπίοὶ απιοησ ἰδδ ΤῬγορλσίδ, ἀμιὰ ἩΘΆΓΙΥ ΟὨΘ 84} οὗ ἰδ ρμῃϊ πἰπὶ θοίοσΘ 
Ἐχκοἰκῖ6]. Τὴ [818 ὙΔΥ ἯΓ6 ΟΟΙΩΘ ἴο 866, ἐμαὶ (6 ἀἰνϊδίου αδϑογίβα ὈῚ 20860- 
Ῥθυδ, δηᾶὰ ΌΥ ἷ8 ργϑάθοθβϑογβ, ϑδίγαοιθ δὰ ἴἰμ6 Ν. Τεβί. δηὰ Ῥμῆο, ἱβ 

(Ὰ}}Υ δῃὰ δουπάδηθν νἱηάἰοδιοά. 
ΤΆΘΓΒ 19 ἀἢ δαάϊιϊομαὶ τυιίποδϑ, 88 γϑὶ ΟὨΪΥ δ υἀθὰ ἰο, τοῦ τὸ τσδὲ 

ΠΟῪ Ὀτίηρ ὕροῖ (ἢ 6 βίδηά. ΤῊ 8 (6 ϑερίμασέπί. [0 18 411 Ὀυΐ οοὐδῖῃ, 
(μαι υλιἱ6 νϑγβίοῃ τγῶδ οοιηρίοίθα 88 ϑυὶν δἱ 1ϑδδί ὧδ 180 Β. Ὁ. [πὰ υΐο, 
[Π6 Ὑ 8016 ΤΑμλυ ἶσα] δγγδηροϑιηθηὶ 18 Οἱ ΟΥἿῪ ἀϊοτοραγάοα, δηὰ ζαπίοζ 
ρρϑαν δείιροοη ἔχοζίοὶ απὰ (δὲ δέτήπον γορλσίε ; 566 Βοβ᾽ οἀϊίου, 

Οπθ [δίπρ πλοτθ βμου]ὰ 06 γοζηλεικοα, θαῖοσθ τὸ δάνοσί ἰο σοι διὰ 
6 Βαρθῖθβ. Τρ 8 18, (μδὲ Ἰῃ 41} (λ6 οδίδ!οσζυ68 οἵ βοσιρίασαὶ ροοῖκδ (σουρὰ- 
ουἱ 811 δηυαα!γ, Ἡ ΒΙοῖ ἤν Θ ΠΟῪ Ὀθθῃ Ὀγουριί ἴο νἱϑῦν, [Π6 διτβηροηθηξ 

ἰπ τομβαγὰ ἰο (86 ὈΟΟΐΒ οὗ {μ6 ᾿είλωδἧΐηι, Ἡ Ἀσὰ Φοθορδυβ ἀϊδβοΐοβοβ, 8 
Β. 5: ΔὨ ΠΑΙ͂ ργθϑοσνθα. Ιη 81] ἰῃοβ6 σδίβίορσιιοδβ, (μ6 Ῥβδίπηβ, Ῥσονοσγθθ, 
ἘΠοοϊεβἰδϑίθβ, δηᾶ Οδηίίοϊθβθ, δῦ Ὀγοῦραιν ἰηΐο δμοοοέδίυθ ἀπά ἐπιπριοάζαία 
οομδιποῖῳ ; ὯΟΓ ΔΙῸ (ΠΟῪ ἴῃ ἃ 5ϊηρὶο ἰπβίβηοθ βαραγδαίθα, 88 ἰΠμ 6 Υ διὸ ἰ8 
{Π6 Μαεβογοίοο- Γαἰπιυάῖο ἀγσαηροηοης. ΤΠΘΓΘ σδῃ Ὀ6 ΠΟ ροοὰ ΓΟβ80ὴ ἴο 
ἀουδί, (μδὲ Ὀθίοτο 186 Ταϊπιυά δίβ θα ἀἸ]οὰ τ [86 Ἐ ΘΙ ΒυθὨΐπὶ, πο δα ρ8- 

τϑάοη οὗ (Π:0 ἴουγ ὈΟΟΚΒ ἱπ αυθδίϊοη ψγ88 Κηον οὗ ἰμβουρῃϊ οὐ γοη “29- 
ἕοῖλα, ΜΔ 411 Ηἷ8 ἀδίδσγθησα ἰο ἰμ6 Ταϊπιυά, Πο]48 ἴαϑί ἰο [18 Θοπ ὐπυ  γ ; 
Δα [ἢ ΒΟΙΩΘ ΟἴΠΘΡ ζοϑρθοὶβ ἣθ 88 νασϊϑα ἴσοῖλ (6 Ταϊπλυα, 85 τΘ 88}8}} 
866 ἰῃ (26 Βοαμβὶ. 

6 δΓΘ ΠΟῪ ρῥγοραγθὰ [Ὁ [6 ἐθβε ποΩΥ οὗ Φότοῆθ. Ηθ τρδίκεβ (1 
Ῥτο]. (ἀα1.) ἱπθηίγοῖνο ὈοΟῖΒ, ἔνθ Ὀοϊουρίηρ ἰο ἐμ [ἅνν, οἷσι ἰο [86 
ῬτΟΡΒΘίβ, δῃα πἴηθ ἴο ἰμ6 Ηδρίορταρθυ. Βυΐ 86}}} μοὸ ρυ Βα ἱπίο οὔθ 
Ὀοοῖς νι Φυάροδ, δηὰ 1,8π}. ἱπίο οὔθ τὶ 9ογοιΐδη ; Ὑβογοδο [ἢ6 Τὰαϊ- 

τα βοραγαίθθ Ὀοίι οἵ [8686, δῃὰ ἱπτονγβ ἴβοῖὰ ἰηΐο ἴπΠ6 ΘΙ ΒΟ πὰ ; 
δπὰ οὔ οουγθθ 1ὲ πιδῖκοβ ὑὐγθη γ-ΟὉ ὈΟΟΚΒ. Φθγοιηθ οἰοβθδ {π6 ἐμιγὰ ἀΐ- 
ψἱϑίοη ἴῃ {86 [0] οἱηρ οΥάοΣ : “ Πθδηΐοὶ, Ομ γοη., Εστα, Εδίμογ.᾿ [πη (18 
Διτδηρσοιηθηί οὗ Πδηΐοὶ ἢ δβιϑδηᾶβ ὑπβυρροτγίοα ὈΥ ἃ δβἰηρ]8 τ ὶϊσιθδβ ἴῃ 81] 
ΔΗ αυϊίγ, ἀχοθράηρ (μ6 Ταϊυά. “9 6γοπιθ βρϑαὶ ἐν ΘΗ γϑατθ διροηρ [δ 6 
Βαθθίοθ οἵὗἨ Ῥαϊββίΐπα ; δηά δἰἱμβουρῇ ἴ[μ6 Τα 88 ποὶ τυ έθη ἀπ] 
ΒΟΠ1Θ {ϊπ16 δἴνεσ μἷ8β ἀθϑίμ, γε (86 δ]θιῃηθηίβ οὗ ἱὺ γεγο (86 Θομοοοί πᾳ, 
8δηα ἔτοπι (Π6 Αἰαβογί[68 οἵ ΤΊ θογῖαβ ἢ6 Ἰθδγηϑα ἰο ἀσσϑηρθ 86 Και Ηΐπὶ 
ἴῃ (Π6 τίη, ἴῃ [86 ΔΉΠΟΥ βίδίθἃ. 11 νγγχὰβ ἡδίυσϑὶ ἴοῦ πὶ ἴο (Ὁ]]ΟΝ ἴα 

βΒυοἷ, ἃ τηδύξον ἢ18 τηδϑίδιϑ ἴῃ ΗἩΘΟΓΘΊΥ ; δ Βουρῇ μ6 [85 ποῖ δῇδσ 8}} πιδᾶθ, 
88 {Π6Υ ἀϊά, ἐισσηίν- ον ὈΟΟΪΚΒ, ποὺ (Ὠτοόνσῃ οἴμον ἢ οὐ 181. ἱπίο (86 
ἐμινὰ οἾ448. 
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Βυΐίδο Φ ον ]5}} ἀοοίοτϑ {Π 6186 }ν 68 ---- ΓΘ [ΠΥ στοὰ ἢ ΒΥ ποτηθϑῃ8; 
πὸ Ταϊυά ρυ18 1βαϊ8) αὖον Φογετ δὴ δηὰ ΕἸΖοΚ οὶ, τυ ἢ 116 [Π6 Μαβουῖθ8 
ὈἾδςοα [βαἰδὶὶ δἱ (86 μθδά οὗ (Π8 Ῥγορἤθίβ ργορϑῦ; δηὰ Ὀθβϑι 68 {μΐ8, [66 

ΔΙῸ 8026 ΟἴδΟΥ ἀἰβογθρδποῖθβ ἴῃ ΔΥΓΔΗΡΊΠΟ 80Π16 οΟὗἩἨ [86 ΒΊΑ ]Ϊ6Σ ὈοΟΪκΒβ. 
ὙΤΏ6 τϑϑϑοὴ ρίνθη ὉΥ (Π6 ΤΑΙ λυ Ἶδ8 ἴον (μοὶγ ργεροβίθσουβ ἀττδηροιηθηῖ, 

Ῥτγοβοπίδ 8 ροοᾶ βρβοίμηθη οὔ [πεῖν εΚ}}} ἴῃ ογίξέφιιδ. «18α δ },᾽ ΒΥ (Β6Υ, 
ἐἐρ }}] οὗἩ οοηϑοϊαιίοη, “ογϑιδῇ οὗ ψοο, δπᾶ ΕζΖοϊς. οὗ τοῦ ἢγεὶ δηὰ οοῦ- 

βοϊδιίοῃ αἤογναγάβ. 10 ᾿858 τηϑοὶ δαὶ τγοὰ βιουϊά δ6 Ἰοἰηθα τὴῖἢ τγοθ, 

διὰ οοηϑοϊαιίου ᾿ἩΪ ΘΟὨ ΒΟ] δίοη.᾽ δυο ψγϑ ἃ βυ8ιοϊοπί γοϑϑοῃ, ἰῃ ἢ 6 

νίαν οὐ ἐμοὶγ ρῃδηίΐαδυ, ἴῸΓ σοιηταϊἶηρ 8. ΤΘᾺ] ὕστερον πρότερον ἴῃ [86 
διγδηροπιθηΐ οὗ (ἢ686 ὈΟΟΚΒ. 

Ηον τὐὐοἢ ἀοίογθησθ ΠΟῪ 8 ἄπο, ἴο Βυοῦ ον 5ἢ δυϊογι 65 858 [ἢ 686 οὗἁ 

{πὸ ΗΠ δηᾶ βἰχίἢ οεπίυτυ 7 Μυςῇ 1688, ἰγυΐγ, (πη ἢ88 Ὀ6 θη ραϑὶα ἴο 'ι. 1ῃ- 
ἀαρεηάοηϊι οὗ (5, Βονα νυ γ, {Π6 ΓΘ 18. Ποῖ ΟΠ6 ΒΟΓΆΡ οὗ δυϊάθποθ ἴῃ 41} δης- 
«ΌΪΥ ἰο ῥτονο (Παὺ Πδηῖ6ὶ νν88 ἀϊβοοηποοίοα ἔγοπι ἴΠ6 οἴ 6 ρσορμοίβ; θαὶ 

811 Οὗ Τὶ ζο68 ἴῃ ἃ 5014 ρῃδΙΆΠΧ ἴο 6ϑι 8 Ὁ} }5}} [Π6 ροβὶτἴοη, [δὶ ἢ6 Β6]4 4 οἷδοθ 
ἰσητηθάϊίο]γ ὈοΙΌΓΘ οἵ αῆον ΕΖΟΚΙ6], ΤῊ 6 ψΠ0]6 ΔΒ ἰγν οἵ ο᾽ δος Ὡρ᾽ Ηΐπὰ ἔγοσα 
ΔΒ ΡΓΟΡΟΡ Ὠογαρθ, γ8ἃ8 βοΐ ὑὉρ πα οδγγὶ θα [πγουρῇ δρουΐ [Π6 {ἰπ|6 οὗ 96- 
ΤΟΠΊ6, ἱ. 6. ἢθδγ Α. Ὁ. 400, δηά ἰπεγοίοσο δδουΐ {πΠ6 ἔτηθ ποθὴ Ταϊπιυ δαὶ 

Ὑ88 οοποοοσίϊηρ. 
Βυϊ υτἦνρ ἀϊά (ἢ6 ΒΑΌΌΪ65 ἀο {{|3ῶ Τὸ (Πΐ8 αυδδίϊοη γα σδῃ ρὶνϑ ΟὨΪΥ 

ἃ σοπ͵θοΐαγα ] δϑογ. Τα [Ποοσο8 οὗ Ηδηρβίοηθογς ἀπά Ηνοσηΐοκ, ἀ6- 
εἰχποὰ ἰο δοοουπὶ ἴον (μὲ8 ἰγαηβδοίΐοη, βασα δἰγοδν Ὀδο δχϑιηϊπθα. 1 
Βανο ποί βαϊά, δηἃ που]ά ποὶ καν, δι {86 ΤΑΙ) 1518 ΠΟ ΘΓ οηἰογί δι ηοϑᾶ 
βασι νίαγϑ. ΜΎΥ δ[1ὴ ἢ88 Ὀδθῃ (0 ΒΠ0Υ ΠΟῪ ἰηβυ δ] οΙ πὶ Δα ὑΠ8815ΓΔ 0! ΟΥὉ 

δια ἱποοηδίϑίοηϊ {ΠΟΥ στο. ΒοσίΒο] ἀϊ, ἃ5 οἴμβοτβ δά ἄοῃβ ὈείΌγο, βυρροβίβ 
τὲ (6 στουπάὰ οἵὗἩ Ταϊπιυάϊο ΔΥγδηροιηθηΐ νγδ8 ἰΠ6 ἀἰβρυΐα Ὀείνοθη [86 
ἘΔΌΌΙ68 δπά (ἢ6 ΟἸγβιδηβ, ἴῃ τυ ΒΙοἢ (86 Ἰαἰον σου ΠΌΔΙ ἀρροδὶ θὰ ἴὸ 
Τϑδη οὶ ἴον ῥὑγοοῦ (Πδῦ ἰΠ6 Μοββιδἢ δὰ δ γθοϑυ οοῆθ. ὙΠ ΠΟῪ ἀοϑίρηρά, ἢ 
ΒΌΡΡΟΒΕαΒ, ἰο δυτί ρα ἴπ6 οτγϑάϊι οὐ Πδη6], Ὁ ἀϊἰδβονοτίησς πἰπὶ ἔτομ [86 
Ῥγορῆοίβ. Βυὶΐὶ ΔΙιπουρῆ (Πΐ8 Β66Πλ8 γϑί ον ρΡ]δυ δ᾽ Ὁ]6, γοῖ ἰΐ Ἡ11 ποῖ 68 Σ 
(86 ἐοδὶ οὗ τρί βοσγυ την ; ἴῸΓ βυτοῖν ἴῃ6 ἘΚΘΙ Πα ᾽ τὴ 6 Γ6 ποῖ τοραγά θα 
Υ [86 ΒΔΌὈΪο8Β 88 μπίπερίγεα ὈΟΟΚδ. [ὲ 186 ἐυθη αυἱί6 ἀουδει], π᾿ ΠΡ 
186 Υ οου]ὰ πανο βυρροξβοά [πδὶ δυο Β ὈΟΟΚΒ 88 ἰῃ6 Ῥβδὶπια, Ῥγτονθγῦβ, δηὰ 
ΨΦοῦ, τγϑῦα 1688 ἰπβρὶ γοά (δὴ (Π6 Τ,δὺν δηὰ ἰμ6 Ῥσορῆθίβ. 1η ἴδεί, (86 Τα]- 
τουὰ (ΒΔ0. Μορὶ!!. (ο]. 10. ας. 2.) βαγ8 ἔπαὶ “ 2οδεε νιτοίθ (ἢ ὕοοκ οἵ ὕοῦ." 
Ἰλανὶ ἃ δπὰ ϑοϊοπιου δα δχαθαϊηρὶγ οἰοναιθα Ὁγ (6 Τα]πιυά᾽δϑί86. 8.411], 
Ψοῦ, Βδὶιϑ, απὰ Ῥτγονογῦδ, ᾶτὰ οοτηρτίβοα ἴη (πεῖν ΚΙ Βυΐπ). 80 ἰδ 1,8σὰ., 

Ὑ|116 9617. 18 ἴῃ [ῃ6 δοσοπᾶ ἀϊν᾽βοη. Τ86 ἀἄοφγοο οἵ ἱπβρ᾽ ται θυ, [Πθπ, 88 ἃ 

Ῥυϊηςΐ 6 οὗἉ ἀϊν᾽δίομ, βθϑτῃβ (Αἰ ΕἸ ἴο 6 ουἱ οὗἩ αυδδίοπ. «ΔΥῸ δ], ροσΒ8ΡΒ, 

[65 ἰϊ ὁπ οη6 τϑϑϑοη ἩΔὶοἢ πὶρῆς παν ἰηδυθδηςοά (Π6τὰ ἴῃ [86 Βαραγβ θη 
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οὗ Ἡδηΐοὶ ἔγοτῃ δἷβ [6 ]οτ-Ῥσορμοίβ. ΤῊ ΒΑΌΙ δαγὰ (Οὐϊαξα. ου Βᾶνὰ 
Βδίμγ), [8μ8ὲ “ ΡΓΟΡΒΘΟΥ 18 ποῖ σίνϑῃ ἴογ ΔΠΥ οὔ ἴο τσῖία 1 ἴῃ ἃ ἰογοίχῃ 

οουίτγ." Βυΐ οὐθῆ Β6σθ (ΒΘΥ͂ ΑΓΘ ἱῃοοηϑίβίθβη. ἃ ποὶ ΕΣ Ζοίκί6] τσὶ ϊο 
ἱπ Βαδυγϊουΐα ἢ 14 ποὶ Φογθιλίδῃ τσὶϊθ ἃ μαζὶ οἵ ἷβ Ὀοοὸκ ἰῃ Ἐργριὶ 
8.66 σὮδρ. χὶνὶ. 866. 

ΑΙ] αἰἱοιιρὶβ ἤθη, ἰο ϑοῖνθ (μἰ8 αυοβοη σαϑρθοίρ [86 ῥγίθποίρὶ οἵ 

αἀἰνίβίοι ἢ ΒΩ οοτίαἰ πίγ, ρρθᾶγ ἰο 6 ἰηεβεοίαα!. ὁ πιυϑὶ ἰθαγε ἰἱ, 

88 ὙΘ6 816 ΟὈἸ χοὰ ἰο ἰθᾶνθ ἃ πιυϊ 6 οἵ οἷος Βιβ δ ἰπὶο οοποοίίς δὰ 
ἱηνθηςοηξ, 88 ποῖ ποῖ δοοοιηίθα ἴον ΠοΥ Βυρροτγίοα. 

Βυΐ ΝΘΟΪΟΖῪ 888 ἰουπᾶ, 85 βἰαίϑα δθονθ, 8 ὨΘῊ Τϑῶβϑοη [Ὸγ δηὶο ̓Β 
ὈΪἶδοθ, δὲ Ἰϑδδὶ οὔ 8 βΒΌΓΟΙΥ ὑκποόνῃ ἴο (86 ἘΔΌΡΙΏΒ. [Ὁ Δβϑυγεβ υβ, (δαὶ 

4[ἢ6 γβὲ δηὰ βοοοηὰ αἰν:βίοηβ ὑγοῦα οἰοδοά Ὀθίοσγο ᾿ϑηΐθὶ να Ὑτιοη, 

δηὰ ἐπαὺ 186 ἰδϊγὰ αἀἰνιδίοη νγὰδ Καρὲ ὀρθὴ Ῥυγροδϑὶγ ἴῃ ογάδσ ἰο δά ὰ ({| 

)αίον Ὀοοϊκβ." 

1αίεηεε: 07 εοπιροείίίοη, ([πθη, ἰ8 Παῦθ δϑϑυπγϑᾶ 88 [π6 ῥγίηοίρὶο πθϊοὰ 
κυϊάοα τμ:6 οοπλ ϊπαίίοη οὗ ὈοοίκΒ ἰῃ [86 οι μΐπι. Βυὶ Μ}}} (μῖ8 Βο!ὰ ἢ 

Ἧ͵κ8 Δίοβες ἃ ἰαῖθ τὶ θοῦ ἢ ἴον (ῃ6 90ιὰ Ῥδαϊπὶ (ΒΟΥ πᾶν δἰ να γ8 διίίγθ: 
υἱοά το πίω, Ὅογα αν ἃ δπὰ ϑοϊοιηοι ἰαέθ νυυτὶϊοσ ἢ Απᾷ {86 ὑδοοζκ αἵ 
"οὗ -- νῶϑ 1Πἴ6 ἃ ἰαί6 ῥγοἀιιοίίου, ἰῃ [86 νἱίον οὐ σον δι ΒΔΌὈΙ68, ΝιῸ 

αἰϊγ ρυϊοα 1 ἰο Μοβοβῷ Νο; βυοὶ δὴ δοοουπέ οὗἩ (ἢ τηδίίδν 8 μῃδαίί! 

ἔδοίουυ δηὰ ἱποοπδιϑίθης ΜΠ] ρ]αΐη ἴδοί8β. Ἐοδίθβ {ῃΐβ, γγα ὮδΥθ 86εδ, 

[αι (μ6 Οδῆοῃ ν)88 οἰοεοὰ Ὀδθίογε ἰδ6 Μαροδθδθδῃ ρὲ; δηὰ ἐμαί {πεῖ 

5 Ὧ0 Ορθϑηΐπρ ἴον Τδηϊοὶ αἱ {παΐ ρογοά, ἤοΐ ΒΩ τόσο ἔβη ἔβα γῶδ 

ἔον δίγαοι, Τοῦ, δμὰ (6 ἢγβὶ οἵ Μδοοβῦθθδ. β 

Βϑβίάθϑ; νμδὺ 8041} τὺ βϑῪ ἰο 88 ἰαἰθδὲ οἀϊίίοη οὗἨΘ πϑοΐοργ, Ὑβο, ἰΒ 
186 ρϑγβοῃ οἵ Ηἰιζίβ, ομβ οὔ 1158 οῃίϑε δχροηθηίβ, ἀβοίαγϑδ ἐμαὶ δοπδὶ διά 
Ονὐαάϊδῃ σπτογθ Ὀοῖδ τ θη ὈΥ [86 βαπιθ ρϑύβοῃ, δπὰ ντίθη ἴῃ ἘρΥΡὶ 

ἀυτίης (6 Μδοοδῦδοδῃ αροῦ (Ηἰίζ., θοπα Ογβδακαὶ 5. Μοδῦ, 8. 86 1) 
Βαὶ μον ἰ8 (μὲ8ῦἢ 1 Ὁβηϊθὶ τγαβ ρυΐ ἰηίο ἐμ6 Κι Βυ ὈΒίπι, Ὀθοθι86 ἰἰ γ89 
γυτὶ τὔθη 80 ἰαῖθ 88 (μδὶ εἶτα, ΨΥ 88 ποὶ [86 δυιῖμοσ οὐ σόηδὰ δηὰ Οδα- 
ἄϊο αβεῖρηιεὰ ἴο [μ6 Βαπη8 Ἰοσδέϊοη ἴον (86 βᾶπιθ σεᾶάβϑοὴ ὕ [8 ΠΡΟΪΟΑ͂ 
ορηβίβίϑηίΐ, (μ6η, ἢ} ἐ861{2 

1 ἰτυδὶ τδδὲ δαοιμὴ 888 ΠΟῪ ὈΘΘη βαϊὰ, ἰο ββονν Ὀθγοπᾶ 411 τεβϑοθϑθὶὸ 

ἄοιδι ον οοπίγϑαϊοίίοῃ, ἐμαὶ ᾿ϑβηΐθὶ ττα8 μαυϑῦ ρυΐ διιοηρ [86 Κοιβυυβία, 
ὉΠῚ] πϑὰς ἴ86 οἷοβο οἵ ἐμ ἔουγί ἢ ὀΘαίΏΓΥ ; δθὰᾶ [Βθῃ οὨἱγ ὉΥ (0 Κδδθοθ, 

ἄοτα ἡ Ποῖ Φογοῦιθ σϑοοϊγϑα ᾿ἷθ δοοουηῦ οὗ [86 πυπιθον πὰ ογώργ οἵ (δὲ 

βαοτθὰ θοοῖδ, ἃ8 ἢθ δἰ παβεὶ ἀθοῖαγεβ. Ετοαι μἰπὶ δηὰ [8 ἰβϑοίβογθ ΒΑΡ 
Ῥθθη ἀοτίνθα ἰμαὶ οἰαξοίβοδώοα οὐ τ6 Ηδῦγονγ ϑογίρίαυτθθ, ψ ΐοι [68 
Ῥαθη ργϑνδίθηϊ βίῃοα (μδὲ ρογὶοὰ, βπὰ νυ βίοῖ ἀρρβϑδσβ ἴῃ τχρϑί ἰΐ ποὺ 4] οἱ 

οὖν ρῥεἰπίρα Ηοῦγονν ΒΙ 0168. Τμδὶ {π|8 168 ἀραϊηδὶ {Π| ἰθϑ ΟΠ οἵ δ 

βορί., 5ίγβομ, Ν. Ὑδβί., Ῥαΐϊο, Φοβθρῇυς, Μαϊῖο, Οτίββη, (6 Οὐουμεῖ αἵ 
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Τιαοάϊοοι, Ογτὴ!! οὗ Φογαβαίθαι, ΟτΈ ΟΣ Ναζίδπεοη, Αἰμαπαβίυβ, ϑγηορ. 
βοσῖρ. 84ς., Ερίρῃδηΐαβ, [86 Οὐπηοὶ! οἵ Ηΐρρο, δηὰ {παὶ οἵ Οδγίμαρο, 
ἩΠΪΔΥΥ, δηὰ Ἐυΐηυδβ, μα8 Ὀθθη βιόνῃ αῦονε." 1 ἀο ποΐ Κπονν οὔ ἃ βίῃρ]θ 
ΦΥΤΟΥ͂, ἰῃ γοργὰ ἰο δηοίθης οὐ 68] τ αἰ γβ, ΒΟ ᾿88 ὈΘΘῺ 80 Ἰοῃρ δηὰ 
ΘΏ ΓΑΙ δα π θὰ 48 {86 οπ6 ἱπ αυδϑίίομ, ΠΟΥ ΒΟΔΓΘΘΙΥ͂ ΔΩΥ͂ Οη6 οὗ (16 
ἮΚὸ πδίυγο, νοῦ ἢδ8 θθθη 80 [16 οχϑιηϊηθά. 11 πουϊὰ βοϑιὰ, τἴδδὶ 

οομιβάδηοο ἰῃ Ταϊπιυάϊο ἀοοσίογβ, ΔΒ ἰῸὸ ἴμ6 ροϊπὶ Ὀοίογθ 09, ΒΔᾺ ὈΘΘῺ 46 
σον οίο κῃ Δ8 ζΘΏΘΙΆΙ 88 (ΠῈῪ οοὐἹὰ ἀρϑῖρο; δηᾶ 16 [88 Ὀ68 ἀνθ 
ΤΑΟΤῸ ἐπ} }ἰςοἱξ τπδπη [Πδὐ οὗ Ψθγοιιθ. 

ϑυοῖ δοΐπρ [86 δοίια] βίβίθ οὐ {6 σϑῆ6, τἅἷ ΤΏΔΥ ΚΩΟῪ ἩΝδὶ ΔΏΒΥΟΣ ἴῸ 
Εἶτα ἰο ποοϊορίοϑὶ δββοσίίοῃθ τϑρθοίϊηρ ᾿ϑη 6} 8 ῥἷαθο ἰπ (Π6 Οδποη. 
ΤΈΘ τλαΐῃ ΟΧΙΘΓΏΔΙ αγρυμθηΐ δρϑίηϑί ἴΠ6 ρεηυϊηθηθ88 οὗὨ [86 ῬΟΟΚ, ἰδ 
ἀοσίνοά Ὁγ (δ ἐἐδογαἷ ογἸο6 ἔγοπι (Π6 ἰοοαίίοη, οἵ Π)Βηῖ6ὶ διηοηρ (86 ὈΟΟΚΧΘ 
ΟΥ̓ (τὸ Ηαρίορταρῃγ. 86 δ} 16 δΏΒΥΟΣ ἷ8, ἰδὲ ζασίε οοπίγασέεί (ἢ 
αδειπιρίίοη ἰμαὶ ΤΔΏ 6] τγδ8 ΘυῈΣ σϑηκοὰ ἴῃ τμΐ6 τα γ, Ὀοΐογα (86 οἷοδϑ οἵ 
Ἐπὸ ἑουγίδ οοηίατΥ οὗὨ (Π6 ΟΠ τ διίδη σα. ὙΠ 116 1δθὲ ΠΑ} οὗ Ἰδδὶ 
Θϑοσιυ, "ὙΘ ΠΒανο ἃ οἰοαὰ οὗ ᾿ἱΏθδθ08 δαὶ βυοῖὶ Δ ΔΡΓΒΏρΟΙΘης ὙΓ88 
Ὁ Κηονα ἴῃ (ἢ 6 ΟΠΌΓΟΙΘΒ ; ἴον (86 Οὐσποὶ} οἵ 1,Δοάϊοοα, Ογγῖ}] οἵ δοταδα.- 
1ϑηι, ΟὙΟΡΟΓΥ Ναζίδηζϑῃ, Αὐμδηδϑίαβ, [ἢ 6 δυίδμοῦ οὗ 6 ὀυγπορὰϊα βοσίρ. 
8.4.., Ερὶρμϑηΐυδ, (6 Οὐυης:}8 οὗ ΗἸρρο δπὰ οὗἨ Οαδγίμαρο, ΠΟΥ, δπὰ 
Ἐυδηυ, 41} ἰοβ θα ἀσγίηρ ἐμΐ8 ροτίοα, δῃὰ ἜΥΟΥῪ πα οὗὨ (Π688, Β8 Μ16}} 
85 ΜοΙίο δπὰ Οτίρθη, ρυΐβ Ὠδηΐθὶ ἱπηπηοάίαίε  γ Ὀοΐοσα οὐ βῦδγ Εζοϊκίοὶ, 
1: να5 ΟὨΪΥ (Πο86 ἰμδὶ δα Τρρουα"Πυ ἴο ὈΓῪ ἱπῖο 80 Καῦθα]α οἵἠ Ἐδὃ- 
ὉΣηΐθτα, 0 δὰ ΘΩΥ οορηίζβηοα οὗ Πδηϊ6] 489 Ὀοΐηρ βοραγαίοα ἴτουι Ὠ18 
{6]]οὐν- ΡΥ ΡΠ Θ(8 ; δπᾶ ϑογοπι 88 (86 ΟΥ̓ ΙὩδη διηοηρ ἰδ οτα αἱ}, στὸ 
583 σοηνογδηΐ 1} ἘΒΌΑ] ἰογθ, δηἀ 41} ἰπαὶ ὨῸ ἀοϑθϑ ἰβ, ἰο 16}} υϑ 

νὸν (86 ΕΔΌΌΪ68 οὗ δ18 ἀΑΥ οἰαβαὶβϑὰ [Π6 βαογοὰ Ὀοοκβ. ὍΤῃο δοὶ νγὸ ἀο 
Ὡοὶ ἄθηγυ. Βυϊΐ τ δδβοσί, ὑθοϑυ8θ ψ {10 ψὰ δνο {Ὁ}}}7 ῥγονϑὰ, ιδβὲ 
βυ οἷ ἃ οἰαθεϊβοδιίοη οἵ ᾿ϑδηΐθὶ 88 (6 ΟἿΘ ἴῃ αυοϑίϊου, 88 ἃ γσοσηέ οοποοίξ, 
Ῥτοἀιυορα ἴῃ [86 οοποοοίίοη οὗ Ταϊμλυαΐϑη. 

1ὴ οοπβτγπιλβίοη οἵ ἰῃΞ6 ορίηίοη ἐμαὶ (μΠ6 ὕδηοη (οι υἷα) 88 ορϑα 
ἴο δἀάϊιίοη, ἴῃ (ἢ {ἢπ|6 οὗἨ (6 Μαοοδῦθθβ, οὐῦ Ορροπθηϊβ Ἀρραβὶ ἴο (6 

80-(5]1οἀ αςοαδαεαπ εαΐηιδ, ἀη ἃ 88Κ : “Ηονν οδιὴθ (686 Ἰπίο {86 Οδηοη ἢ 

ΤῸ ΔΏΒΥΘΥ ἰδ 81}10]6 δ 685Υ, ΥἱΖ. [Πδὲὶ (818 18 ΟὨΪῪ ῬτΟΥΙΠρ 186 δπιουπὲ 

οὗ δῷ ππκποννη αυβηΕ  ὉΥ τοίεγθηςθ ἰο ἃΠΟΙμ6Γ Θ]ΌΔΙΥ ὑηκπονῃ. ΤῊΘ 
Ἀ(ασοαδαεαπ ῬΒαϊταβ'ὶ 76 δανο οἴδῃ δπουρὴ Βοαγὰ (8 ἀθοδηίβιβᾶ, δὰ 
Βανθ βουφῆϊ ἰῃ ναί ἴῸΓ ἃ βίῃρὶθ ρσοοί, οχίδσιδὶ ογ ἱπίθγηδὶ, οἵ ογἱρίη ἴῃ 
ἐδ0 Μαοοδῦβοδῃ ἀρθ, Ὀυΐ ΒαΥΘ ΠΕΡῸΣ Ὀδθῃ δὺϊα ἰο πὰ δῇὴγ. Εσοη 6 
ὙΥ εἴϊα, Ὑο86 ῬΡΟΘΆΝΗΣ ἴο οεἰἴ6 8] διιβρί οἰ ΟΏ5 18 ΕΥΕΣΥΜΒΕΓῸ Ῥτοπι περ 

ὑετόν τς ον οτος ρον τατος τα ἐωυρυσς, ἀπιρωα-" ἕως, ΒΡ ΠΕ ΨΟΞ. ΤΗΝΕ (βρξιο» ολΣ μρωννωυρ οῶνοῖ ὑνρῶμν ώρ οί ρος οὐρα, 

Ἢ 8,66 Δ} [86 ραδδαρθ8 πα ὐει δι ς ἴο (8. 8:0] οοῖ, δὶ [11 Ἰεσία, ἰὼ [ἢ6 Δρροηὰϊχ ἴο 
ΣΩΥ ᾿ἰι|16 ποτΐ οὨ 180 δου οἵ ἴθ ΟἹὰ Τοδίδηιθῃϊ. 
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ἀονεοϊοροά, ργοῃοῦηοαβ (86 τηβεοσ ἰῃ αυοδίίοη ἰο ὃ ἀοιδέζ (στ οἴ 6} 84), 
Επη]. ἰῃβ ΑΙι. Τἴδβι. ὃ 271, οδαϊι. 8ϑ.ι Ἐοβθθησηῦ ἴοσ, πιθο οὔοθ ποὶὰ (86 

ορἰπίοῃ ἰῃ φαεϑιίοη, 88 σίνθϑῃ 1 ὕρ ἴῃ 18 [80 οἀἰίοη οὗ ἰμ6 Ῥεδίμβ. ΗῸΝ 
ΔΩΥ͂ ΟΠ6 Οδῃ ΘΧϑιΐη6 ἴμ6 Οομ. Ογὶί. ἀ6 Ῥβαὶ. Νίβοςβδῃ. (410 1827) οἵ 
Βδβϑῖοσ, δῃὰ γοὶ ρϑύβθυθσγο ἴῃ {}18 ορ᾽ πίοῃ, 1 δὰ ὑπ 8 Ὁ]6 ἰο 866. Ομ 
Βρθοϊπηθη οὗ δυχυπιθηίδίίοη ν}}} βυῇο6. ΟΥ̓ 4}1 186 Ῥ538]η8 (χ]ῖν. Ἰχχὶν. 
ἶχχν!. ἰχχὶχ. ἰχχχὶ!. οΧ ΙΧ.) δ] ἰο ὃ6 Μαοοβθβθβϑη, ᾿ νν1}} θ6 δοκηον εὐροὰ 

μαι [86 βενθῃίυ- πη 888 τπησο ἴῃ βἰσοηρσοδὶ οἰδίτβ ἴο θὲ 80 οὐ 
βιαθγοά. Ὑοὶ ἴῃ 1 Μϑδος. 7: 17, 186 βοοοπὰ γϑῦβα οὗ {μΐ8 Ὑϑγγ Ῥέδὶπὶ 18 
ᾳυοίοά, δῃα Δρρ]]θα 845 ἃ ῥγϑἀϊοιίοῃ οἵ (8 βἰδυρῆίον οἵ {μ6 βἰχίυ Ρτίθείδ 
ἀοβογι θα ἰπ [ἢ οοηίϊοχί. 

ϑοιὴθ ΟἶΒῸΣ ὈΟΟΚΒ μανθ Π6Γ δηᾶ ἴπθγὰ Ὀθθ δβδίχηδα ἰο ἃ Μαοοδθβεδη 
Ροτιοά. Βαϊ ΠΟ Βουίουϑ ἱπιρ  δϑίοη δ85 Ὀεθῇ τηϑδ ΟΥ̓ ΒΌΘὮ 8ῃ δεδίψῃπιθηὶ, 
διηὰ [6 Δγρυπηθηῖβ οι ρ]ογοὰ ἰπ 18 ἔανου ἃΓΘ ἴοο υπἱπηροτγίδηϊ ἰο προ 
ΠΟΙΪοΘ. 
ἯΥ 6 Βανϑ ποῦν βθθῃ οἡ ὙΒδΐ ἃ ΒϑΠΑΥῪ ἰουπάδιϊου {86 δἰΓαοίυτα οἵ ορρο" 

ϑἰ τίου ἴο [868 θΟΟΚ οἵ Ταπίοὶ ἰ8 δυΐ], 8ὸ ἔλγ 88 ἰϊ Γαδρθοίδ ἰδ ρ»ίασε νι ει 
1 Βο]48 ἱπ 6 ὕδποη. 76 ἴανϑ βθθῃ δαὶ 811 δηια:γ, ἄοντῃ [ὁ δρουΐ 
Α. Ὁ. 400, δδϑὶρπθα 16 Ὀοοΐκ ἰο {π6 ἀἰϊνίδίοη οὗὨ {ἰμὸ Ῥγορλείδ, ἀπὰ ποὶ ἰο 
ἴς Ηδσιοσταριγ. Ἧὔα ἰδνα 4180 βθθῆ, ἐμαὶ ἰῃ6 βῆομ νγ88 οἰοβοὰ Ὀείοτθ 
[86 ρογὶοά οὗ Απιϊοοδυθ. Ουγ βθπαγαὶ ροβι(οη ὑηᾶθυ οὔὖν ζοωγίλ μεδὰ; 

. ἄδαη, (μδὺ [Π60 σαποπέοϊίψ οὗ [ῃ8 ὈΟΟΚ ρο68 ἰο 6βίβὈ δὲ 118 σιϑῃυΐ πῃ 688, δ 
1Πυϑἰγαῖοθα, δηα (88 ννα θ6]}16 86) ΔΆ ΡΙΥ οοηβτγιηθά. 

Βυὺ νὰ βανθ ποὺ γεῖ ἀοηβ ψἱ [Π]8 τηδίίθυ οοποοχπίηρσ [88 απίἐφυὴῃ 
οὔα ἀρβηϊία ὐαποη. ΤΏΘγο 18 ἀποί μον ἀγρυτηθηί, Ὡς, ΔΙ δουρὶ 1 40 
ποῦ γϑιηθηθαῦ ἰὼ ΠᾶΥ͂Θ δθθῃ ἰΐ Δηυθογα δἀδυοσοά, βαθπ8 ἰο πη6 ἴο ὃ6 οἵ 

δτοδὶ ἰξ ποῖ δβο ον οοποϊυβῖνθ πεῖρι. [( 8 τἢἴ8. ΤῊΘ ν6}1 Κποίῃ 

δ6οῖ8 οὗ (6 ῥαγίδοοα δὰ ϑαάάινοθοβ σιγὰ ἴῃ αχίβιθηςα Ἰοηρ Ὀείογα (δ 
Ομγβϑιίδῃ οζὰ.0 Τ|6 ον" 88} ἰγδαϊ ἰοη δου θ68 [Π6 πῆχθ δηὰ ογὶ ρΊη οἵ [80 
ϑδάάυοθαδβ (0 ὁη6 ΤΥῚΣ, 1. 6. Ζαάοξ, ννο Βουτγίδῃδα ἴῃ τ1Π6 εἰπλὸ οἵ ῬΙΟΙΕΠΙΥ͂ 

Ἐπογρείεβ, δῦουϊ 240 Β. Ὁ. Τῆι ῥοῦ γ ἰδ, (μας ΤΠΘΥ πσεγὸ 81] 
ΤΏΟΓΟ δησίοηξ ; Ραΐϊ Ὀ6 ἰδὲ 88 10 ΙΏΔΥ, [818 18 Θπουρἢ [ῸΣ ΟἿΥΓ ΡῬυγρΟβ6. 

ΤὨδ τηδίίοσ ἴῃ ἀἰδραία, τ μι οἢ Ὀγουρδὶ ουὔΐ οΥ Γαίβθα ἃρ (ἢ ἔνγο βϑοίϑ }0δὲ 

δδηιοα, νγγὰ8 [ἢ6 δἰ ρ]6 Ὀὰΐ γΘΓῪ ἱπιρογίαπί αυσδίίοη : ̓γσιλεν ἰλο ϑετῖρ- 

ἔωγο8 τσεγα (ἦδθ δὰ βίοϊσπέ ἀπά οπῖῳ τιιῖο οὐ αϊιὴ απὰ ρταοίνοα 3 Τῆα ῬΒατῖ- 
8668 πηδἰπίαἰπηθ ἃ (Π6 Δυϊδβοῦ ν οὗἉ ἐγααίδίοη, ἀθὰ ἀστοθάὰ τὰ τ αὶ 186 
ἀοοίογβ οὗἉ [π6 ΜΊβ πα αἴδγναγάβ ἰδυσῖ. Τὴ ϑδάδάυσθοα σσογὰ βίγιοὶ 
δηὰ τρί ϑογίριιτγίδίδ; 7αβὶ 88 1τῃ6 Ααγαΐίε8 (Ὁ ν30) διποης ἔμ6 5658 οἷ 
τηοάδγῃ (268 ΔΓ6. Τδδὶ [Π6 δοουδαίίοηβ Ὀγουρμί ἀζαϊπδὶ {μ6 ϑΘιαἀάυςθοδ, 
οὗ τεὐθοϊϊηρ 811 186 θοοκ8 οἵ ἰΒς Ο. Ταεβί. ὀχοθρί 186 Ῥϑηί., δῦ υἱοῦ 

Βτουπά]688, μ88 οἴδθη Ὀθθη βῃῆονηῃ οὗ ἰαίθβ. ὙΥΠΘΡ μ88 ἄοπα ἃ ροοά 867" 
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γἱὶςα ἴῃ τοραγὰ ἴο [Π]8 τηδί εν, ἰῃ 8 ΒΙΌ]. Β 6 4]- Ὑ ὁτιογ θυ οὗ, γί. ϑαδδαοᾶῖον. 
ΕΥδα ἀπά βαδριϊςδὶ ποίΐοηβ δϑουξ βϑοπιθ ἰπίηρβ, ἴἢ6 βδδάάποθοβ οἵ οἿΓῦ 

ϑανίουτβ {ἰπ|6 οπίθγίδ 6, 88 γγ ΚΠΟῪ ὉΥ ἰδ 'Ν. Τοδβί.; θυὶ οὗὨ [86 

διδδογίίοη [ῃδὲ (ΠΟῪ ΟΥῸΡ τα]θοϊοα ΔΗΥ͂ ροτίίοη οὗ {π6 εν δ ϑοσ ρίυσοϑ, 
ΠΟΤΕ 8 ποῖ ΔηΥ͂ ὑτοοῦ δὶ 411. ΝΆΑΥ, ἴθγθ 8, 8δΒ ὙΥΪΠΟΡ [85 ββονγῃ, 

δοσπάδηϊ ον άθηςθ οὗ {Π6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ. 

Τὸ 16 αυϊθ ργοῦδῦ]6, ἱπαὶ (Π6 86οῖβ πῃ αποϑίίοη ἀαία ὑδοῖκ ἰο [6 {ἰπ|6 
οὗ 156 Ῥεγβϑίδη ἀοιϊπδίΐοη ἴῃ ῬΔ] δι θ, ΟἹ ΤΟΥῪ ΠΘΆΓ ἰο ᾿ξ. Αἱ 81} ονθῃίβ, 

Ἢ ἤπηὰ (Ππ6πλ [ΠΥ ἀθνοὶοροϑά, δηά ἴῃ [Π6 πιοδὲ μεαϊθαὰ οοπίθϑί, ἴῃ 186 ἀΔγ8 

οὗ ϑοῖη Ηγτγοδηῦδβ, (ἢ8 ΠΘΡΠΘΥῊ οὗἩ Ψψυᾶεδ Μδοοδῦδθυϑ, δηα βοὴ οἵ δ᾽ πιθοῦ 
15 Ὀτοίπον. ΤᾺ ΤΏ8η γ88, 88 γγχὲ ΠΕ 6 βθθῇ, (ἢ τηοδί ἀϊδιϊηρτ δμοὰ οἵ 
811 [18 ΠΙυδίγίουδ ουδ6, θεΐησ ῥγίησθ, Εἰρὰ ῥγίθδί, δῃὰ (88 Φόδαρθυδ 
Ὁ 10 Κ8) ἕδνυοσοὰ τ βοπια αἰ νη δοϊηπηυ]οδ[οη8. Ηδ Ὀσρδῃ [16 88 8 
τιοθὶ Ζοδίουβ ῬΒαγῖθθθ. [Ιη {86 βοαιοὶ 6 ἴοοκ οἴἴΐδβιιοα δἱ [86 Σαρτοθ 8 
οὗ ομϑ Εἰθαζοῦ, ἃ ἰυσϑυ θηΐ τη οὗ 1Π6 88Ππ160 866, αῃ ἃ Ὀδοδυδο {Π6 ῬΠατί- 

5668 "ου]ὰ ποί πιρία ουἱ δἀδαυδίθ ρυπδῃτηθης ἰο (μ6 οἴδβηάον, Ηγτοδηῦδ ἡ 
υυοηΐ ΟΥΘΙ ἴο (6 ϑαάάυςοοβ, δὰ δὰ ΠΟ ΤΏΟΓΘ οοπηροίίοη Ἡ] ἢἷ8 ΤΌΤΤΩΟΣ 

διλϑοοϊβί68. Φοθορῆυϑ 888 ἰο]ά (6 σγβοΐθ οἵ {{|8 βίογυ, ἴῃ Αὐίᾳ. Χ1Π. 
10. 8, ὅ--΄ὁ7. ΤΠ6 ἩΠΟ]6 παυσδίίοη οὗἩ ἰ86 τηδίϊοσ τϑῖκθ8 δὴ ἱπηργοββίοα 
οἢ ἴΠ6 τοδάδσγ, (μδὲ {86 βϑοίβ δὰ [βθὴ Ὀδθθη ἔογιηθα ἴοσ ἃ ἰοὴρ {ἰπ|6, πὰ 
ὝΟΓΟ πιοϑὲ ᾿πνϑίογα οἷ ἀϊνίἀοἀ δηα ᾿ο81}16. ΤΏ ῬΒατίδααβ ἀϊὰ 41} {Π6 Ὺ 
οουϊά ἴο ρυὶ ἄοτγγη Ψοῦη Ηγτγοδηυδ, δον δ6 αυϊίδα ἴπδη). [Ιη Απίία. 
ΧΠΙ. 10. 6 ἀἰὰ ΧΥΠΠ. 1. 4, Ψοβορῆυβ βἰδίθβ ν ΥῪ Ὄχρ] ον, ἰμδὲ [ἢ 6 
δτεδὶ ροϊηϊ ἰη ἀϊβραΐϊθ Ὀοῖγθθα (Π6 πνο ρϑγίϊ6β, νγαβ ἐλα διε βοΐεμον ΟἿ ἐδδ 
,ϑογίρίατγος αἷοπε, [6 οὔθ ἀαίδηάίηρ (δ18 ροβὶτἰοη, δῃὰ (86 ΟΥΒΘΓ Δρρθδ!ηρ 
ἴο ἐγαάϊτίζοτ 8. »6}} δῃηἀ 848 τπηυοῖ ἃ8 ἰο ϑοσρίυγο. 
ΤΙ ΐδ βίαῖθ οὗ τηδίίεγβ δηά οἵ ορὶ πίοῃϑβ, ἰῃ6ῆ, ὩΘΟΘΑΒΑΓΪΥ ἱτρ}168 Βα γα] 

ἱτηρογίδηϊ (Ὠΐηρβ; (1) Τηδὶ τλ6 δουρίαγοθ ΘΓΘ ΔΙΛΕΒΑῪ ἃ ἀ6ἤηϊ(6, νγ}} 
Κηοπτη, δηά δυϊμογ δἰϊνο οοἸ]δοιοη οὐ οοάθ.0 πὸ Ῥδασγίβθοθ οοησοάοα 

1818 828 ΤΥ 88 ἰπ6 ϑαάάυσθθβ. Βαϊ (ΠΘῪ Οἰυπρ α130 ἰο ἐγααξέέοπαὶ οτγαῖ 
ζαισε οἵ πιαχίπιδ, 88 ἀοοὶρῃηοᾶ ἰο δ6 ἃ ϑυρρίεοπιθηὶΐ ἰο ἴΠ6 ϑιοτρίυγεβ. Ὑο 
ΤΠ6Υ ποτοῦ υπάθγίοοκ ἰο ἰηἰογιιηρία δὰ οουδίπο (μ6 ἵνο. [ηάδρὰ ἷξ ᾿ 
ὙΔ88 ποῖ υπ1}} ποτα ἴθδη 200 γοϑγϑ δἴϊον {86 δἰτί οἵ ΟΠ γσίδι, (μδὺ (Π6 ἴσα» 
ἀϊιϊοπαὶ ᾿αττ8 οὗἩ [86 ῬΒαγῖδθο8 τοῦθ θα οαϊοα ἰῃ ττιηρ, 1. 6. θη 186 
Μίδλπα νπϑϑ οοιωροϑοά. Οὗ οουῖθο [06 τηδίίον οὗ [86 ΜΊϑπηα οου]ὰ ὮΘΥΟΣ 
ἱη ογπιησὶο τὰ ἴΠ6 σοηυΐηθ ϑϑεγρίυτοθ. 1 8686, πιογθονοσ, πδὰ ποῖ 
θδϑη ἀοῆηϊίο, ἰμ6γὸ οουϊὰ ανὸ ὈδΘη πὸ αυδΊτοὶ δρουΐ Θχίγαηθουϑ δαάϊ- 

ἴοπβ. (2) Τῆι αἀυδττοὶ μανίηρ ἢτϑὶ αγίϑθῃ οὐ (6 γϑσῪ ροίϊηϊ οὗ ἐδδ 

οχεϊμεῖυο αἰμλοτὶίῳ οΓ ἰδ6 ϑοτίρίωνοε, πο ΠΟΥ ΡΑΡΙΥ οουἱὰ οτος δἀα 8ΏῪ 

της ἴο [86 ϑοτίρίατα. Ὀοοῖκβ, δῃᾷὰ σαυβα ἰΐ ἴο ὃ6 δοκπονϊθαχϑά ὈΥ (86 

οἴϊιοτ. ἜἘΠῸ τὶν νγῶ8 ἐπα ροβϑῖῦ]6. Νοῦν αϊὰ οἰἴμοσ ραγὶ οὐ σ δἰϊθωρί, 
87 
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80 ΔΓ 86 Ἧ6 ΚΟΥ, [0 δα ἰο {π6 πυταῦον οὗ (6 ϑδογεὰ δοοκβ. Εν Γ δ΄ 
ἐδιαριὶ πλυϑὶ ΘΥἹἀθΠΠ}}Υ πᾶγθ Ὀθθὴ ἤ}1|6. ΤῊΘ ο886 8 7υδὲ δυεἶ ΔῊ ΟΠ6, ἢ 
ἰΐ5 πιδίη αϑροοί, 88 (36 αυεδίίοη ὑείνγθοη {86 ον δηὰ [ΠἸ6 Βοπιδηίδίδ, ἰ8 
Τοραγὰ ἰο 18:6 Δροογγρδα. Ὑθθ ᾿αιίοῦ δοκπονιθᾶρο δηά ἀείδηα 1 ὃ: ἃ 
ἀδιίετο- ἸΟΉ, 85 ἰΏΘΥ ΘΟΪΟρ ΘΕ Ά]1} 6811 1; πΏ]6 186 δον πᾶῦὸ οὐδ 
Ἰοοκοά ου (6 Αροογρίια ψῖι}} ἀϊϑάδίη αηὰ οοηίοσηρὶ, ἴῃ γαβρεοὶ (0 ΔΕῪ 
οἰδίανδ δοί ὉΡ ἴῸσ 1 8δὲ ἃ ρατὶ οἵ [πο ὶν δαογοὰ νοϊσαπιθ. ὙΠΘΥ ὨΘΥ͂ΟΓ ΒΑΥΘ 
δοκηον]οάροι ἱξ, δηὰ ργοῦθ ΪΥ πόνογ Ν}}} δοκηονιθᾶρο 1. Ὑεὶ ἐνθα 
ἐμ6 Βοπιδηϊδίβ ἀο ποὶ ργοιβηὰ, ἰμδὶ (6 ΔΡΟΟΣΥΡΙδΙ ὈΟΟΪ5 γεγο διιδοθοὰ 
ὈΥ (δο δεῖνα ἴοὸ (μοὶν βϑεγιρίαγεβυ Απά 0 ἰξ νγϑ8 τί ἴπ6 ῬΠΑγίβθοδ δοὰ 
δη ϑαοάάυσοοαθ. ΝΟΙΠΟΣ ΑΓ Ἔν Ρ ἰγϊθαὰ ἰο δηΐαγο 6 88ογοὰ Ὑοἰυ πιὸ 

1166, Εἰμὶ ρἰοά τὸ τιδῪ Ὠδίυγα! ἢ ϑυρροθο, τοῖος ἃ ἰδβογουσὶ Βα. 

δοὶοαὶ ἀδνοῖίθθ πανθ Ὀθθα, ἰο αν ἷθ ἰγδαϊίομαὶ ἰδ 8}} 1.6 δυί ΒΟ ΠΥ 

οἵ ϑοτγίρίυτο, δηὰ ἰοὸ δἰίδοὶι, ἰξ τΏδΥ 06, ϑοῖια δοοῖς |κὸ (16 Μίδδηδ ἰὼ 

υἷφ ΒΙΌ16. Βυὶ δ πρὶ] κῆονν (86 οβοτὶ πουϊὰ Ὀ6 νϑίῃ. Τῇ 80}: 

᾿ ἄυγ8] ὈΟΟΚΒΑ τησϑί {μογϑίοσθ σοί πθ ἰο σϑιλαὶῃ Ὁ ἐμϑίμβοῖνεδ, δϑὰ Βατὸ 
8Ο ὨΘΥ͂ Βιϑϑοοίδίθδ. 

ΑΙΙ ἐδῖ5 βονν βα8 118 βναδὶβ πῃ ἰδίοσίοδὶ ἴβοίβι Ὑ8ὲ ορροείῃς δεοίδ ὠὰ 
οχίδι.Ό ὙΤῊΘ ααυθδίίοη {πδὶ ταἰβθὰ ἃρ (μι δϑοίβ, νγϑδ, υβοί μοῦ ΔῊ δ ϊιϊοα 

οου]ά Ὀ6 πιδάα ἰο φογίρίωναϊ δυϊδβοῦῖγ. Μογϑονοσ, (Π6 βθοίβ ἃῖΌβε, μοῦ 
Ρἰδί]γ, δοῖῃθ οοῃβίἀογα]α (ἴπ6 Ὀδίοσο (μ6 σοῖστι οἵ Φοβη Ἡγτεδηῦι; 
Θὰ ΨΘΣῪ ΡΓΟΘΒΌΪ ΠΟΑΓ {μ6 οἷοβο οἵ ἴῃ6 Ῥογβίδῃ, οὐ δἱ {π6 θείης 

οὗ τὸ Μρδοοάοπίδη, ἀοπιϊπαιίοη ἰῃ Ῥα]θδϑιΐπθ. Αδἔοσ [Π6 βοοίβ5 ἃτοβε, δυοὰ 

Ὑ858 [6 παίῃτο οὗ [86 αυδττεὶ, (δαὶ αἱ αὐάλίίοη ἰο, ον ἀὐνεἰπίελίπς ἤτοι, 

ἐλο ϑοτίρίμγοβ ἰδδη οχίαηέ τοαᾶς τεοταῖϊῳ ὑνπροαεῖδίο. Τ1ι (0]Ἰοντ8, (μεπ, 9 
8η ἰπαυ  Ὁ]6 σομΒθαῦθηο6 οὗ 8}} (ἢΐ8, ἐμαὶ [86 σον δι Οδποῦ Μγ88 οὐ 

Ρἰοιοά δϑίοσο [88 Μδοοδραθδῃ ροτῖοά. ΟΥ̓ οοῦγθϑ, (88 ὑοοκ οἵ θεμίεὶ 
νεϊοηροὰ ἰο ἰὲ δεΐοτο ἴμδὲ ρετίοὰ, ἴοσ 'ξ οουϊὰ ποὲ βανθ ὅθε δὐδθὰ αὔβα 
ἰξ; διὰ 1 80, (μθῃ ἰδ ἰΐϊδ ρ]δοθ ἴῃ ἰμ8 Οδῃοη βίγουρ, ἰοδιϊπι ον ἴῃ ἴλναι 

οὗ 118 δι αΌ ἀπά δυι μοῦ. ΟΥΥ Τρροπθηὶβ ἀο ποὶ δνεῦ Ῥείη, 

ἐμαὶ Ὀθένγθοη (86 {ἰπι6 οὗ (πΠ6 τϑᾶὶ Ὀδηΐθὶ δπὰ (μδὶ οὐ {μι βιρροει ἰοῦ 
956 δἱ ἴπ6 Μδοοβῦβοδῃ ᾿ρογίοα, ἰβϑγθ 88 ΔΩΥ οοοδδίου ἴον πτιίορ (86 
ὉΟΟΚ, ΟΥ ΔΩΥ͂ ρόδο 8ο οου]ὰ τα 1. 1 ἰμάθϑα ΔΩ δυσὶ ρεγθοῦ δά 
Ἡτὶΐο 1ὁ ἴῃ {πᾶὶ ἱπιεσνθαίηρ ροτίοά, [μ6π ἢ6 τηρϑὲ ῥρ]δὶ Π]γ Βαῦθ θεῖ 

Ῥτορλοί ἴῃ. 186 ἔγαθ δθῆ8θ οὔ ἐμαὶ ποτγά ; δυΐ [86 Ροββι ὉΠ οἱ (μὲ8 ΝΘΟΟΊ 
ἀθηῖθβ. 

(4) πὰ οὐπβτπηδίίου οὗ ταὶ μα8 Ὀθθὴ βαίὰ αϑουθ, ἰο 8μονν (δαὶ 
ΒΟΟΚ οἵ Τϑαηΐοὶ ννδ8 τ θη ἀπὰ Ὀοϊουροά ἰο (6 Οδῃοη, δαίογο (86 λΙδοῦν 
θρδδη ροτὶοα, δπὰ ποὶ δἱ {μαὶ {π|6, τυ ὃ6 δἀυφοὰ βουθσαὶ δι γΚὶρῇ ὧν 
ογθρδηοίθδ 85 ἰο δοίη ἱπιροτίδης ἀοοίτίηθδ, είπθοα (πὸ δοοῖθ οἵ ἐν 
Μδοοδῦδεδη αρὸ δθὰ (μθ΄ Ῥοοκ οἵ Ἡδαΐεὶ. (1) 1ἰ ἰθ δοκηονὶ ἀροῦν 
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811 πιδάπ5, (δαὶ (Π6 Φῆγίφοίοσῳυ οἵ [86 Ὀοοκ οὗ ϑβηϊεὶ 18 Ῥδοῦ ΔΓ ἴον 19 
διηρι υἀοθ ἀπά [16 βροοία! ἐγ. Ιπᾶθϑὰ, 1ρηρογκο ἰπιδϑὶ Ἀρρθαὶβ ἰὼ ἰΐ 
88 ἃ ρῥτγοοΐῦ, {μεν 186 Ὀοοῖ οοὐϊὰ ποὶ αν ὕδθῃ νι θη αἴ δπ δδγὶγ 
Ροσὶοά ; διὰ (μΐ8 Ὀδθοϑυϑθ ποῦθ οὗ 88 δαγ ον ργορ ο8 δχ ἰδὶῖ ἃ ΟΒυσίν 
ΟἴοΣῪ ὅο ΠΥ ἀονοϊορθά. αὶ μα πδ8 ἱρπογεὰ τπ6 ΟἸ γβιίοίομυ οἵ 6 
Μαοοδῦδοδαη ἀρ, δηὰ [88 ποὶ δὰ υ8 δἱ 4}}] ἰο 866 ψ βοίθον Μοραβίδηΐς 

Ἔχρϑοίδιϊοηβ δτὸ ἀδνοϊοροά ἴῃ {πᾶ ἄρο, 'ῃ ἃ τϑηπεῦ Κἰηάγοὰ ἰο μαι οὗ 
Πϑδηΐοὶ. ὙΒοίμον (μἷ8 ργοοδθὰβ ἔτοτι μαϑίθ ογ ἀδϑίβη ἴῃ ΤΠ ρΏρογκο, ἰδ 
Ὠοῖ ΠΙΥ͂ ῥτοδβοηὶ ἰδεῖ ἴο ἰῆαυῖγο. ΤΏ πὰ ἢ} 1 μαγὸ ἰδαγηθαὰ ὈΥ βιυάγίην, 
6 ρδζοβ οἵ (8 δυίποῦ, (ὙἢῸ 18 (ηἢ6 ΟΟΥΥρθδουβ οἵ Τδηΐο} 8 ορρο- 
ὨΘΏ(8), ν]Ζ. ἰδὲ 6 ποαὰβ ἰοοκίπα δἴλογ, δῃὰ ἰδδὲ ἰΐ 18 Ὀθίο ἰο ἰσυβὶ ἴοὸ 

οὔθ᾽ 8 ΟΥ̓ Γαδοάγο 68, (ἤδη (Ο 118 Γοργοδοηίδί ῃβ. 

ον ἤδη ἄοοβ (μ8 ὙΠΟΪΘ τηδίίον βίδπά 2 [{ βίδπάβ ἴῃ : Πϑδηϊοὶ 
οχ ἰδ 16 ποτ Μεεφίαπὲς τηδίϊον ἰῃ ρτορογίίοη ἴο (Π 6 Ἰοπρί οὗἁὨ 18 ὈΟΟΚ, 

ἴβδη ΔΗΥ οἵδεῦ ἩΣΙΟΣ οὗ [πὸ ΟΙά Τα. Οπθ τῇΔῪ ἰΓΟΪῪ δαγ, (μαὶ ἰἢ6 
Μαβοίδηϊς ἀδνοϊορημθηΐὶ οοπαϑίϊυῖο8 ἴΠ6 ΨΘΥῪ ΚΟΓΠΘ] ΟΥ Θδβθηοα οὗ 186 
σ οἷς ὑοοῖ. Ὧπε ἤγβθι ἀγθδπὶ οἵ ΝεοῦυςπδάηοζΖζασ Ὀτίηρβ ουΐ, ὁα (86 
Ρθσὶ οἵ (86 ἱπίθγργοίοσ, 8 ϑἰγκίησ ἀθυϑοριηθηὶ οἵ {ἰπ ΕΠ} οὐ Μοββίδηὶς 

παὨΐνογβαὶ δηᾶὰ ρογρεὶυδὶ οιηρίγο, 2: 44, 456. Τα ἢγϑβι νἱδίοη οἵ Π δηϊοὶ 

ἄοος {Π||8 ΠΊΟΓΘ ΒΙΏΡΙΥ 81}}} : 866 7: 18, 14,27. Τη 7: 18 τ1ῃ6 Βυπδῆ 

ὩδίΌΓΟ δηᾶ ρεγθοη οἵ ἴ[Π6 Μοβϑίδἢ 18 βρθο ἔς} ἀονοϊορθά, δῃὰ ἢ6 18 
ΟΑ]]Ἰοὰ ΟΥ̓ (6 ΨΟΥΥῪ Ὠδιῶ6 (δοπ οΥ λαη.) νυϊο ᾽6 βὸ οἤϑθῃ Ὀοδίονοα οὐ 

Ὠίι36!, ὍΘ ομαγδοίογίδιϊοβ οὐἨ μΐθ ἀοπιϊηίοη δηὰ θιμρίγα δὰ [᾿6 β81}0 
ἮΘΓΟ, 88 ἰῃ {116 ργεοθάϊηρ ο886. ΗΠ8 οοπηίησ δπά διοποιηθηΐ 8.6 δρϑίῃ 
ἀεεϊαγοὰ ἴῃ 9: 24. [η 12: 1---ὃ γα άνθ ἴΠ6 δνϑηίβ ἰμαὶ ν7}}} θῆβυθ 8:16} 
ιιΐθ οοτΐησ, νἱΖ. (6 γεϑυγγθοιίοη οὗ ἰδ6 ἀδδᾶ, δῃὰ 1[πΠ6 τϑιγὶ θα 98 οὗ 
οἰδγηϊγ. δὶ Κυσοόρδαί ἴῃ ἴπῸ ΟἹὰ Ταδί. 88 80 ρ᾽ δἴἢἱν γενεαὶ θὰ ἰμ680 
δενογαὶ ΑΓ ΟΌ]ΔΓΒ ἢ 
. Βαϊ ΠΟΥ 188 {{|8 τηδίξον ἰη [86 {{π|Ὸ οἵ {πΠ6 Μδσοσδῦθοθ᾽ [Ι͂η {π6 Ὀοοῖκ 
οἵ Τοῦῖι, γ δηὰ ἵνο ρββδαρὲβ ἩΒΙΟἢ βϑοῖ ἴο Ὀ6 Ὀ0}}} ΟἹ δο!ϑ νδζιια δηὰ 
βοαιϊίηρ Μοϑοίδηϊς ἰάθβ8. ΤΏΘΥ δῇ ἰῃ 18: 7-18. 14: 4---7, δηά ὁχΧ- 

Εἴ δ11 ἃ ργοῦδ οἷο γοίδγθπμοθ ἴο [Π6 ργορβείβ, νῆο μδὰ Ῥγοαϊοϊθὰ [86 τοίυτῃ 

οὗ 1π6 ὅοννβ ἴγοπι 811} ἰογαῖβτι οουηίγῖεβ, {Π6 Ὀυ]] ἀρ υρ δηὰ βαογηΐηρ οὗ 
Τοτγυοαΐοαι, Δηα ἰδ δυ ηγϊϑδίοη οὗὁἩ [6 παιίοηβ ἰο ἰἢ6 “ον δὰ ἀοπιϊηίοη. 

Βαυὶ 4}1 (ῃ686 δγὰ ῥ᾽ δἰ Πἰν υπάἀοτβίοοά ἰη ἐμοὶν ᾿ἰΘγᾺ] δοηθθ. Νο ςρίγίμαὶ 
Μεεείδηΐο Κἰηράοπι ἰ8 Θυθ Ὠϊηϊοα αἱ. 181 Μδος. 23: δ7 δπὰ ϑβ'γ. 47: 
11, ἀγὸ {πὸ ρϑβδαρθϑ ΝὨ ΟΝ ροτγίδίη ἰο (Π6 βρδπάοῦ δῃὰ ρογρείυϊιυ οὗ 
᾿δν Δ 8 (Βγοησ, ἰ. 6. (Π6Ὺ τοῖος ἰο Ῥδβ. 89: 86 ᾿"π γα γ ἰηιογργείθά. ἴῃ 
δι... 82: 19, (πότ ἰ8 8 ραββαρθ Ὑ ΐἰοὮ δϑβογίϑ (6 {πἰΌΤΟ ζοποσαὶ ῥγοδ- 
Ῥογιγ οὗ (6 9 ν 88} πδίϊίοη. Ιη 1 Μίδος. 14: 41, α ργορλεί γεῖ ἴο ΘΟΠη)6 
ἰ9Φ δἀνοτγίϑα ἰο; ὑυὶ ρῥ᾽αίη}γ ἰὸ 16 ἃ Ῥιορμϑὶ οὗ {86 ΟΓΟΪΏΑΣΥ δίδιρ, [ῸΓ 
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(6 νψογὰ 18 προφήτην, ἱ. 6. 1ξ 18 πιίουΐ (86 δγίίοϊθ, τυβογαδβ, ᾿Γ τ(μ6 Μω- 
δἰ πδὰ Ὀθθη πιϑϑηΐ, (Π6 ἰηβογίίοη οὗ (6 δγίὶς]θ νπτδϑ ἰδίῃ Ὠθοθδ- 
ΒΆΙΥ͂. 

ἼΠ686 δΔΓ6 4]} ἐππδὶ Ιοοκ ἴκ ΤΜεερίαπῖο ῥγοαϊοιομβ ἴῃ (6 8016 οἵ [88 
Ἀροοσυρθαᾶ. διαὶ 8 βἰγικίηρ οοηίγαδὶ θοϊτθθη δίγδοι, ΤΟΌϊι, πὰ 1 
Μάος. οἡ [ῃ6 οπὸ Βδηά, δῃά [86 ργορίιθοῖθβ οὗ Ἰ)δηΐεὶ ο (86 οἰμεγ' [Ιὴ 
486 Αροογγυρἕδ, τῆ δὶ {1116 10 οοπίδίπβ οὗ {118 πδίυγ 18. ΤΊΘΓΘ βοΠΘΓΑ ΙΣἃ- 
ἰἰοπ, δά δἰίοσθίμος οὗ ἃ ἰθιρογαὶ δηὰ οἷν] δϑρθοῖ. Νοὶί ἃ βἰηρὶε ρα8- 
δᾶῦο 88 γοβροοὶ ἴο ἃ δρίγεέμαί Κιηράομι, ἀηὰ ἃ 4ρίγιέμαί τοἀεπιριίοη, 
ΑἹ] ἰθ ρυγοὶν παίίοηβὶ, μι γ ὶυ 9618}, ᾿ἰπιϊ θὰ ἰο ομ 6 ρθορίβ, οὐ ἐσχίοπάϑὰ 
ἴο οὔθ γβ ΟὨΪΥ ἰπ Ῥσορογίίοῃ 88 {Π6Ὺ βϑυθη ἰο (86 Φενσθ. [Ι1η ᾿δηϊεὶ, οἢ 

1Π6 Οἶβαῦ Βαηά, (η6 Κίηράοπι 18 υπίγογδαὶ ; [16 ν᾽ 8 οὗ 8 [υἰυτο ροποὰ 

ΔΓ τηοϑί δχίθηβινα δηἃ ἼἿοβιῃορο ἰδη. Ηθ (6118 υ8 οἵ “ τηλκίηρ᾽ Ττοοοῦ- 

οἰϊαϊίου ἔογ ἰαϊαυΐγ, οὐἨἁ Ὀτγίησίηρ ἴῃ δνεγ δβιϊηρς τἰρἰδουβηθϑθ, δηὰ οἱ 

οοηῆγπίηρ νἱδίοη δηα ργορῇῃθου," 9:24. Ηο ἀΐδθοϊοθαβ ἰο ὑ8 ἃ ρεγεοαὶ 
Μοιδβίϑῇ ; αἶϑο ἃ γοβυγγθοίοη, δῃὰ ἃ ρθῃοσγαὶ Ἰυάρστησηί; Ὀδυΐ [86 Αροο- 
Σγρίια [88 ποίβίηρ οὗ 8}1 {με86. ΟἿ]γ 2 Μβος., (8 ἰαΐθ ργοάυοίίοπ, διὰ 

ἴαν ἴτοτι Ὀοΐηρσ δυϊμθπι 6), ἴῃ 7: 9 864. Βρϑδϑῖκβ οὗ 8 τοβυγτγθοίίοῃ ; δαὶ 

δύθῃ Παγα, ἴξ Θρθδκβ Οὔ]Ὺ οἵ {86 ἡμιδέ. Νὸσ [88 {Πΐ8 ΠΥ οοπηροίϊοη πη 

[86 Μαεβδίαι, ΤᾺ 8 18 41} (αὶ (ῃ6 ΑΡοσγυρδα γ᾽θ 8, ἰῃ τοβαγαὰ ἰο {{)660 
τηοϊμδηίουϑ ἰορίς8. ΗΟΥ Ὀδγγθη, ΠΟῪ ροοῦ, ΠΟῪ {γι ρα, ἴῃ οοπιραγίϑοῦ 

ὙΠ0 [Π6 800]- δ γγίηρ ἀοοἰαγβίίομβ οἵ Ὠδηϊεὶ]} 
Ιε ἰβ ἃ ἴδὶγ φυδδίίοῃ ΠΟ ἴο δδὰ : Ηον σϑτηθ 4]} (μἷ8ῦἢ Τδ πτὶίεν οἵ 

Πδηϊοὶ, πῃ (μ6 τοϊάβὲ οὔ 186 ΜαἼοοδθαδθδῃ {ἰπ|ὸ δπα ρασγίακίπρ οἵ (δὸ 
οοϊητηοῃ νἱονϑ οὗ ἢΪ8 σοῃ ΘΙ ρΟΓΆΓΙ6Β, 88 6 δου ἃ ὨδίυΓΑΙΪΥ ΒΊΡΡΟΒΘ --- 

(8. ΓΙῸΣ ΤΆ Κ68 8 ΠΟΤῈ Δ ρ01]6 ΟὨΓβίοϊορίο81 ἀδνθὶοραιθηὶ [μδῃ ΔΩ͂ 
οἴμοῦ ριορβοὶ οἵ [86 ΟἸἹὰ Ταεβί., νυ ἢ 116 811 εἷβ δοπίθιρογαγίεβ ἃγα οἰἰθ 6 

Ρτγοίουπαϊν β'ϊδας οὐ {μ686 στγθαὶ ἰορίςβ, οἵ, ᾿δ {Π6Υ δγὸ ποὶ δἱϊθηί, (Β6Ὺ 

ΒΑΥ͂ ποι ίηρ οὗ [86 Β8128 ἴϑβποῦ δπὰ αἱ βῃϊβοδηου δἃ5 ἴῃ6 τογὰβ οἵ βίο 
Απά 641 π|8 ἰοο, ἤϊοπι ἃ ἤογοονῦ οἵ ἃ ὍὈΟΟΚ --- ἃ δἰηρυΐαῦ ΡΟγβομ, 0η6 

πουϊὰ {πΐηκ, ἰο ΘΠ γϑῃ δὰ ἀδνοῖορ δβυςῖ νίενβὶ Νο; ἴδ6 (μΐηρ 18 πο 

ογθα  Ὁ]6. [ΙΕ ἰδ ΠΟΙ ορροβϑᾶ ἰο {Π6 βίδίϑθ οὗ ορἰηΐοῃ ἴῃ {μ6 ΜΝίδοσδθδοδῃ 
8436. [1 8. οὐ ἴδ γϑΥῪ ἴδο6 οἵ {86 νγβοὶθ Αροσγγρβ, ἐμαὺ ποίμίηρ ὑαὶ 
οὔϑουγα δηά ἢοκιίηρ, δηὰ σοῆθσγαὶ οοποθρίίοηβ ποῦο θηἰδσίδιηϑὰ αἱ (πδὶ {{π|6 
δϑουϊ ἃ Μοεβίδῃ, ογῦ. ἃ Μοβοίϑηϊε Κίηράοω. Το Πβηϊοὶ δείογα υ8 δίδπὸν 
ΓΔΠΘἾ ΤΙΏΟΤΘ ΠΘΑΓΙΥ σοπηθοίοα ἩΐΠ 18.) δὰ Μίοϑμ, δρᾶ {61., δῃά Δοεὶ, 
ΔΠΑ᾿ οἴμαΓ ἀποίδηϊ ρῥγορβοίβ, ἰδ ἢ (6 τυτίίογϑ οἵ ἴα Νδοοδθδοδῃ 

Ροσίοά, [ὲ ἰβ οὐ ἐμαὶ δοοουπὶ ἔπαὶ δ τηοτῖδ, Δηἃ ἢδ85 οὐϊαἰποά, ἃ ΡἰΔ08 
'π [Π6 ἀποϊθης βηοη ; δῃά 1Π6 ἴδοὺ ἐπᾶὶ 6 ἀϊά, ρ᾽6ϑά8 βίγοῃρὶγ ἴογ (80 
δου ΘΏ 688 8ηἃ Δ Π 6 ΠΕ ΟΙΥ οὗὁὨ 8 θοΟΚ. 

Βοβιάθϑ {1686 ϑιγκίηρ αἰδογθρδηοίθδ Ὀούνθοῃ [Π6 Βρὶτὶν δηὰ ἰεθοῦ οἵ 
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δ 6} 8 Ὀοοῖὶς δὰ (Π6 ὑτοἀυοσίίοηβ οὗ 6 Μαοσοβθβοδη ροτγοά, [Π6ΓῈ δ ΓΘ 
ΒΘΨΟΤΑΙ ΟἾΠΟΡ οΟἰΓοαπιδίϑηοοθβ ἩΒΙΟὮ ΒΟΣΤΟ 0 ΒΏΟῪ ΠΟῪ ἱποοηρτύουβ ἱἰΐ 18 
ἴο εἰϊγσίδυΐο Π δη16] ἰο ἴπαὶ ἸαίΘ αρθὲ.0 ΕῸΓ Ὄχϑηιρὶο; πνουϊὰ 8 Μδοοβθδοδη 
Φονν ον δαᾶνθ ὑπουρδὶ οὗ ρὶνίπο ἰο Πϑδηΐοὶ δηὰ ἷβ ΘΟ ΡΑΠΙΟΏΒ ὨΒΠΊ6Β 
οοτηρουηάοά τ} ἰμο86 οἵ ἑάοϊςφοάβ, ΔΒ ἴῃ ὈὨδηϊοὶ 1: 77 Ὑγου]ὰ ἢς 
παν ἱβουρῶι οὗ ρἰδοίηρ Πδηῖθὶ αἱ ἴπΠ6 μοϑδὰ οὗ ἴπ6 Βοδίμοη Μαρὶ ἢ 2: 

48. ΑΙ Ἰεδββῖ, νου ἢ ποῖ βανθ ἱβγόνσι ΒΟΠ16 ΔΙ Ὑἱηρ᾽ οὐ τηϊ  ραϊης; 
εἰγουπηδίβποο ἰπίο ἴΠ6 δοοουηῖ, πἢΐο Μοῦ] βοῦν ον Πϑδηΐοὶ οϑοαροά 
Ῥαγιεἰραιπρ ἴῃ [86 τἱΐο8 οὗ [86 μϑδίπθη ργίεβίβ᾽ῷ Απὰ διγίδοσ, δὲ (ἢ 
ἹῬΜδοολῦδοδη ρογοᾶ, που]ὰ ἃ τυῖθῦ Ὠανο ὑβουσπὶ οὗ τρδβκίηρ Πδπΐθὶ ἐμ 
δοδ)θοσὶ οὗ ϑύσῃ δΥΤΩΡΘΙὮΥ [ῸΓ δὴ ἰϑοϊαίσουβ Κίηρ, δπὰ ἃ ἰγσϑηΐ δηὰ δὴ 
ΟΡΡιΈβδοῦ οἵ Ἠΐβ ΟὟ ΡΘΟΡΪΘ, 89 8 Ἔχ ἰδ ἰεἀ ἰῃ 1) δπηίε] 4: 19 ἢ 

Βυϊ ᾿Ιοανίηρσ οἰτουπιδίδηοοβ οὗἨ {8 παίυγο, πἢ οι ταϊρϊ ΘΘΘΙΪΥ 6 
ΤΌ ρΡΙ16 4, ἰοῦ υ8 ἰΔΚα ἱπίο νον (6 αδείλείίοσαΐ σδατγαοίεν οἵ ἰμ6 Ὀοοΐκ. 
ὙΜ8δὶ οοτηροϑί(οη οὗ (8 Μδοολῦβοδη ἀρθ ὁδπ οοραγο ΜΔ ἰΐ ἴῃ (Ὠΐα 
Τεβρεοι ῦ Ὑμιδὶ 16 ἴβ6γα ἴῃ 811 (86 ΑΡΟΌΓΥΡΒΑ, {παί Δρργοόβδοῦδβ (Π6 ἸΟΩ͂Υ, 
δηϊτηείεα, ἱπἀοροηάοηὶ δβρὶγῖὶ δηά ἴοπο οὗ θδηΐθὶ "ἢ ὙΥΠαὶ ἀροοσυρμαὶ 
ὩΔΓΓΔ[ΟΠ8 ΔρΡριοδοῦ ἰῃ6 υἱνὰ δηὰ ἀθαρΙΥ χορ παγταίνοβ ἰουπὰ ἴῃ 

8 ὈοοκΚ᾽ ὅοπιο οὗ [6 δροοσυρῆδὶ ἰἰϑίοσιθθδ ἃγθ Ρ]ΘΘΒΆΠΕΪΥ ττϊ θη ; 
δηἃ βόπιθ οὗ (6 πὶ βου ουβ}Υ δηὰ ΓΘ Υ ϑοσυγδία  υ, 6. α. 1 Νίδοο. ; ναὶ 
1Π6Υ δίϑ ἰϑηιθηθδα ἰἰ86}  οοιηραγοὰ ὑῖῖ ποθ οὔ Τϑδηΐοὶ, Ὑ7611 Βδδ 
Εδποίοη βαϊὰ : “ Εδαὰ ἢ) .Δηΐεὶ, ἀθηουῃοίηρ᾽ ἰο Βεἰδαζσζαν [86 γδῆρθϑηοθ 
οΥ̓͂ ἀοἀ 4}1 ρτοραγοά ἰὸ Ὀυγδὶ ὕροη μἷπη, δηα 6 η θεβγο ἢ 1Π6 τοδὶ δυῦὺ- 
᾿ἴτὴ6 οτἱ βίδα οὗὁἨ δηθϑααὶΐγ, πὰ πὰ ἰΐ γοὺῦ ὁδῃ ΔηΥ ἐμίηρ ποῖ Μ|}}} 

6ΔΓ σΟραγίδοη ΜΪῺ (8686 ρβδβϑαρθβ. Ὑμαξς Μ6]1 ἰηϊογιηθα σεϑᾶου, 
σΒΡΔΌΪα οὗ ἀρργθοίϊδιηρ βίγ]6, 111} οὶ ἀρρ]αυὰ (Πΐ8 ϑομιοπὶ ῦ Ῥαϊηίο γα 
δνθ σῃοθθη [Π6 παιδιϊοῃ γϑϑρθοίϊηρ ΒΘ βῆθσσαγ, Δ8 Ῥγοϑθηςηρ Δῃ δἀ- 

ΤαΪγΑὉΪ6 βαδ)θοὺ Ὸγ (6 ἰρῃθδὶ οὔογίβ οἵ ἱμοὶγ 53Κ1}} δῃὰ ρονοῖβ. ΑΒ 
τασι οὗ ἰλδία {ΠΟῪ δανὸ ὁἤόβϑη γ|}}}." 

1 ΓΓΘΟΪΥ στϑηί, (δαὶ (86 ονϊάθηοθ οὐ Δ οἢ 1 παν ὈΘΘῃ ἸΏΒ, αρ, ὑη 6 Ὁ 
[δ18 ἰδϑὶ δά, 18 πιογα οὗ ἃ πόσαίξίσα ἴῃδη ροβίνθ οἰαγαοίθσ. ἄη οἱδποῦ 
πογάϑ, ἰξ ϑυβιαοδίδ 89 8 Τθδβὺὴ ΨΥ ΜθΡ Οὔρὰΐ ποῖ ἰο αἰγίθυϊθ ἰμ6 δοοῖκ 
οἵ Τ)δηΐοὶ ἰο ἰδ Μδοοδθβοβδη δρθ, (ἰπδὶ ἰἤθγο ογθ ἴῃ ὑμαὺ ἂρ πο Οἵ Σ 
Ρ»τοάἀυοίίομθ οὗὨ ἴμ6 Κ6 ομβδγβοῖίθσ δηὰ οοῃίθηίβι 1 ΚΗΟῊ (παι {μὲ8 νι} 
ποῖ ὑγοόυο σοποϊδίνοὶγ, [μαἰ ΤΔηΐ6 1 τνγὰ8 ἠοΐὶ στ ἰδ (Π6ῃ ; [ῸΣ ἴξ ἴα τ Βίη 

ἴδ6 θουπαᾶδ οὗ ροβδὶ Ὁ} γ, (μΑὲ βυ οἢ 8 πιδὴ παρ τῖβα ἀρ, ἀἰδεϊρυ θὰ ἴῃ 

ἃ ὙΟ διοησ 18 ἀο65 Ὡοΐ Γοπιοιαῦοτ, τὶ πηζεὶρηοὰ τερτεῖ, [86 ΠΑ] ἢπϊδμοὰ 
»ἱοίατο οὗ ουῦ φτεδιθϑδί ᾿ἰϑίογ δὶ ραϊηΐδυ, 80 τγῶβ διτεϑίβα ΌΥ 5"5"ἀδάδῃ δηᾶ πηθχ- 

Ροοϊεὰ ἀοδιδ, ἰῃὰ ἐμ6 ταϊάδὲ οἵἁ μ5 ἔδνοσίίδ, ἰδ ἰδδοὶ, διὰ [ιΐ8 κἰεκαιοδὲ ποἀοείακίης, ἢ 
ἐν Σεαοὶ ψ' Βοίελαεεαν ἀπο 
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80 ΓΟΠΙΑΓ ΚΘ ΌΪ6 ἃ ΠΊΔΠΠΘΡ ἔγοῖὶ 81} δἷ8 οοπίοιηροτγαγίθβ. Βαϊ 8 1ὶ ὑτοὸ- 
θ6 016 2 [1 ἃ ὈοοΚ δῃου!ὰ πον οοπιθ ἰο Ἰρἂϊ ἐμὰ Επσίαπά, ἀπά Ὀδαγ ὕὑροῖ 
ἰϊ8. 1|6 ρᾶσθ [6 δϑϑογίοῃ, {μδὶ 10 νγὰ8 τσὶ θη ἴῃ {Π6 (ἰὴ6 οὗὁὨἨ ἩδΗΣΥ͂ (Π6 
οἰσθιῃ, δηὰ τ[Πδὲ Ὀοοῖκ βμουϊὰ δδνθ 41} (μ6 αυδι 68 οὗ Αἀάίϑομ᾽ Β δί}]6, 
ΟΥ οἵ Οοἰάἀβην 8, σου] ΔΩΥ οὔ Ὀοϊϊονα ἰμ6 {|| 6 ρα ἢ Νοῖ ομο, 18 
[86 ΓΕΒΟῪ διιδνοῦ. Τθθη ὙΓ{0γ (ἡπαξἐδ παπαϊε ) Βμῃου]ὰ [86 Ὀοοκ οὗ 
Βδηΐθὶ Ὀ6 δϑϑϊρηδα ἰο [Π6 Μαοοδθδθϑη ἀρο, ἩὨϊοΐ 8 88 ἀϊἰβοσθρδηὶ ἔγουλ 
ἴξ ἴῃ ταϑρϑοῖ ἴο ΒΕγ16 δῃὰ ΠυδΏΠΘΓ οὗ ἰπἰηκίηρσ, 39 Αἀάϊϑοη οὐ (οἱ ἀβε ἢ 
'6 ἔγοιι [86 τεσ υπὰδθν ΗΘΏΓΣΥ ἰμ6 οἰθῖ ἢ 1 [86 οχἰβίθηοα οὗ δυο 

ἃ Μδοσδῦβδοδη υσίζθῦ 18 ροβϑίὉ]6, 1ΐ 18 ἰο 8:0 ἰαδὲ ἄθρτοϑθ ἐπιργοδαδίε. 
(Ὁ) Τὴθ δοουγαῖθ κπονίθᾶρο, πο [86 Ὑσῖίοσ οὗ {π6 ὕὈοοῖ οὗ απὶοὶ 

αἀἰδρίαγϑ, οἵ δποίθηΐ ᾿ἰθίοσυ, ᾿Ὡβηηοσ δηὰ ουδίοτῃβ, δηἃ οὐθηίδὶ- ΒΑΌΥ- 

Ἰορἱβϑἢ ρϑου Αγ 1168, Βογβ ἐμαὶ 6 τουδὶ αν ᾿ἰνθα αἱ ΟΣ Ὡθδσ ὑῃ6 ἔπι 

διὰ ρΐδοθ, νίθη δηὰ πθθσο [86 Ὀοοῖκ ἰοθβ 08 ἰο δῦρροθθα ἰδδὶ δ6 
᾿ἱνεά, 

Α ρήοαὶ γαγίοιυ οἵ ρδυσυϊαγθ τορῶς θ6 δἀἀυοορὰ ἰο 1ΠΠυδίταίς δηὰ 
οοηθγπι (818 Ῥγοροβι(οῃ ; Ὀυϊ 1 αἷπὰ ΟὨΪΥ ἴο ἰηἰτοάύυσοθ 186 Ἰοδάϊηρ διὰ 
ΤΏΟΓΟ δ εἰ Κὶηρ ΟΠ 68. 

(α) πῃ ἀγανίης [μ6 ομδγβοίογ οὗ ΝϑΟυσδδάηοσζαγ, αηὰ οἱ νίηρ βοσλθ 
ὈΣΙὨ ον δροὶϑ ἰο 1ξ, Πβϑηΐθὶ ἀρτθοϑ ῖΐὰ Ὠἰηἰθ οὗ [Π6 {ΠΚ6 παίαγα ἴῃ «16. 
42: 12. 89: 11. 1 ἃ τος ἴῃ 116 Μδοσδθθδοδη ἀρὸ βαὰ ὑπάογίδοη, 88 
ἐβ δϑϑοσίϑα, ἰο βυῃθο ζθ Απιοοδυδ ΕΡΙρΡἤδη65 ὈῪ ἀγανίηρ [86 ΟΠΆΓΆΟΌΟΣ 
οἵ Νοδθυοδαάηοζζαγ, ἰὰ του Ἱὰ Ὀ6 αἰβῆου] ἰο οΘομοθῖνθ ον δ6 πουϊὰ αγνϑ 

Ὀθθη ρογβυβαάθά ἰο ᾿ΠΓΟΥ͂ ἰηῖο {Π6 ῥἱοἴα γα (8686 τ 6] ]Οὐτοῦ (Ἰη(5. 
(ὁ) ἴῃ ἀγανίηρ [Π6 ρογίγαϊ: οἵ Βϑίβῆδζζαν, {μ6 ἰδὲ Κίηρ οἵ Βδῦγϊου, 

Ὠδηΐοὶ αχτθοϑ νΘΥῪ δ γ κί ρῚΥ ἢ ΣΧ ΘΩορθοα. [Ι}ἢ (μ18 Ἰαιίον τσὶ οσ, ἢ 
ΔΡΡΟΔΥΒ 88 ἃ ἀφυδυοΙοα, ρῥ]οαϑυγθ-ϊ νης, οτυοὶ, ἀπὰ ἱπηρίουβ τροθδγοὶ. 
Ογγορ. ἷν. ν. τϑργεβϑηίβ εἰπὶ 88 ΚΙ ρ (Π6 8οη οὗ (ὐοΌΓΥΔ8, Ομ οὗὨ διῖ8 
ὨΟὈΪ68, Ὀδοδυ86 6 δὰ δη(ἰοἰραίοα πὶπι, π}}]6 πυηίΐϊηρ, ἴῃ δι εἰ Κρ ἀονα 
[6 ζαθ. ΒΩ ἴἢ6 ἴΔΙΠΟΓ τοιποηδίγαιθα, ἢ σϑρ θὰ, (πΠαὶ ἢ6 νγῶϑ 
ΒΟΓΓΥ ΟΝ [αὶ 6 δὰ ποὶ ΚΙΠ]οἃ ἷπὶ αἰδο. 1η 1.10. γ. 2, ἢ ἰ8 βιγίϑὰ 
λαιισδίῳ αῃρὰ αδμδίνο. Οηθ οἵἉ [ἰδ οοπουῦνίηθ8 βροῖκθ ἴῃ ῥγαὶδο οἵ ἀδ- 
ἀαἰθβ, ἃ ΘουΓΟΘΓ, 88 ἃ βδηάβοιμθ ἴῶϑη. Τὰ ἰκϊηρ ἰηγι θὰ ἢἷπὶ ἴὸ 8 

Ὀδησαοί, δηά ἰμό τὸ οἐδυδοα ἷπὶ ἰο Ὀ6 βοἰζοα δὰ υπηιδπηθα. 1ὶ 18 8]1} ἰπ 

Κοορίπς ἢ εἰ|8, ποθὴ δ6 Δρρϑδῦβ ἰπῃπ [ζδηῖοὶ ν0 [ἢ δι ἰηϊοχ! σβίοῃ 
δη ρῥτγίάθ, ἢθ ογάθγβ [Π6 βϑογϑθὰ νθ886]8 οὗ (6 “οσγυβδαίθγω-ϑηρὶρ ἴο ὃθ 

Ρτοίδηρα ; δῃὰ [δηΐῖθ] 18 8ὸ αἰβριυιβίθα νυῖ 8 Ὀαβανίουτ, (μα ἢ ἀο066 
ποί, 88 ἰῃ (88 ο486 οὗ ΝοὈαΘΠΔάΠ6ΖΖαῦ (οΒδρΡ. ἷν.), ἀϊβοίοθθ δῇγ βίγοη 
ΒΥΓΊΡΑΙΠΥ ἴον ἷπι, Ὀαὶ ἀθηουηοθθ ἀῃαυΔ} 86 ἀαβίγυσίίοη. ΧΟΏΟρΡΒΟΩ 
68118 τηἷ8 Κίηρ, ἀνόσιος. 

(ες) Ογαχατοβ (αγίμ ἰδο Μεάδ ἰὰ Ὧ δι.) ἰδ ἄγανσι ὈΥ ΣΧΘΠΟρΒοῦ 88 
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ἀονοιεά ἰο νίμο δὰ νόπιθὴ (Ογτορ. 17.). 1ὰ Ὁ δη. 6: 19 ἱξ '6 πηθῃιοηϑὰ 
οὔ Ταγίαϑ 88 δὴ δχίγδογαϊ ΠΑΡῪ ἰδιησ, [μδὺ ΘΓ ὯΘ Βανν (Π6 βυρροδοᾶ τυΐῃ 
οὗ Τϑηΐοὶ, ἢ6 ποῖ μοῦ Δρργοδομοὰ ἢἰ8 ἰΔ0]6 οὐ 8 δγθ). ΣΧ ΟΠΟΡὨΟΩ 

ΒρΡ68Κ5 οὗ [ιἷπὶ 85 ἱπάοϊθηϊ, ΑΥΘΓΒ6 ἰο Ὀυδίηθ688, οἵἁ Βη18}} ἁυηἀογβίδηαϊηρ, νδῖη, 
μου 56] γοδίγαίηΐῖ, δηα ΘΑΘῚΥ ΓΠσΟΤῺ ἰηΐο ἰΘΆΓΒ ; δηα (Π6Π ΙΠΟΓΘΟΥΘΡ 
8.5 δυυ ]εοί ἰο νἱοἰθηΐ ουουγϑίβ οἵ ρδββίοη (ἷν. ν.). [π Ἰϑδηϊοὶ ἢ6 Ἀρρβδσβϑ 
88 ὝΒΟΙΥ πονογηοὰ ὈΥ ἰδ ΘΟὈΓΣΙ ΘΙ; (ΠΟῪ Πδίίοῦ 18 υδηῖ νυ δηὰ οδίδίῃ. 

186 ἄφογθο ἰπιθηαθα ἴο ἀΘβίσου ᾿ϑαπΐθὶ. 1. 8}16}᾽ 8 δυρροβαά ἱτηραπάϊπρ' ἔδῖθ 
γον ἶπι ἰηΐο ἰαπηρηἰδίίοη, δηὰ Πα 68 κΚ68 μἰ πο} ἰο ἰἈϑίϊηρ δηὰ υἱρ]8 ; 

δηὰ νθθη 6 ΙΘΆΓΏΒ ἴΠ6 Βαίθίυ οὗ 88 ἩΘΌΓΟΥ ϑβογνδηΐ, [6 ββηίθῃοθθ Β]8 
δοοσυδβοῖβ, ΜΔ 41} (ἐμοῖσ ῖνοϑ θα οἰ] άγθη, ἰο Ὀ6 {πτΟν ἢ ̓ηίο [86 ἸἰΟη Δ᾽ 

ἄρῃ, 6: 18---24, 

ΝΟΥ 88 ἵποσῈ νγὸ8 ΠῸ ιἰβίογγ οὗ {Ππ686 [ἰπη68 δη Κίπρθ διηοηρ ἰμ6 Η6- 
Ὄγχονϑβ, δηἃ ποῃθ δπιοηρ (6 Οατϑοκβ ἐμαὶ ζῶν ΔΩ ταϊπυΐθ ρδΣ ἸσΌΪΑΓΒ, ἸΏ 
ὙΒΑΙ ἨΔΥ 61ἃ ἃ ἰαίε πτὶϊον οὗ (Β6 ὈοΟΚ οἵ δηΐθὶ οδίδίη δἷ8 Κπον]εάμ ἢ 

(ἀἅ) ὙὝ δη ἴῃ 1) 8η. 1: 21 1 18. βίϑίβά, ἱμαὶ 1) δηΐθὶ οοηϊἰπυθα ὑπ1}} {86 
τε γεαν οΓἡ ὦντιι, πἰϊμοῦΐ ΔΩΥ βρβοϊβοδύίοη τ βθη [818 νγ88, [8:6 ἩΤΙΓΟΥ 

56 6118 Ρ]ΔΙΠΪΥ ἰο ΒΌΡΡΟΒΘ ἢ18 τθϑάθσβ ἴο Ὁ6 ἴδηι: 1 ν τυ ἢ 818 ρογτοα. Ιἱ 
ἐδ σὰ, [μαὶ ἔτοπι ἴΠ6 ὈΟΟΚ οὗ Εζγα ἃ Κηον]θάρο οὗ ἐμδὲ εἴπιθ, (6 ρμοτὶοά 
οὗ δεν 88 ᾿θογδίίου, ταῖρι Ὀ6 ψαϊηρα; θαυΐ (Π6 ἔδυ} 8. Τλϑηηογ οὗ (86 

Κοίδγθηοθ ἴο 1ΐ, ἱπάϊοδίθα [δαὶ (6 ᾿ντίϊθν 86 6]8 ἢϊπη86] ἢ ἰο 06 δἀάγοβδίηρ 
1ῃοβο, 0 τοῦ οοχηϊΖδηΐ οὗ τηδί(ο ΓΒ ρογίδἰπίηρ ἰοὸ (6 ροσὶοά. 

(6) 1π οἷ. ἰ. δηὰ 1ϊ. 0 δγὰ (014 ἰμδὶ ζίηφ Νεθυοιδάηθζζαγ δεδίοοὰ 
ογυδβδίθα,, ἰοοΚ ἱϊ, δηὰ βθηΐ Ἰζδηϊθὶ δπὰ [8 οοπιρβαηίοηβ ἰο ΒδυΌγϊίοῃ. 
ΤΌρΓΘ (ΠΟΥ ᾿ΘΓΘ ἰΆΚθὴ ὑηᾶθῦ [86 οδγα δηᾶ ἰηβιίγυοίίοη οὗ ἰοδτηθὰ πηθῃ 
διηοηρ ἴμΠ6 ΟΠδΙ 668, δπὰ ἰγαϊπθα Ἂρ ἴοσ [π6 ρϑυβοῃδὶ βογνΐοθ οὗ (Π:6 Κἰησ. 
Το ρογὶοὰ οὗ ἰγϑίπιηρ νγὰ8 ἐΐγεα γϑᾶσθ.0 Αὐ {μ6 οἶοβα οἵ (8, [ΠΟΥ ἬΤΕΓΘ 

Θχϑδι)ηθα δηὰ δρργονϑα ὉΥ [86 Κιηρ ; δηά βοοῦ δίϊοσ [ῃ18 οεουττοὰ Νεῦυ- 
ομδ ἀμ 6 ΖΖατ 8 βγαὶ ἀγθᾶπὰ, ᾿ μΐο ΒΒ ΤΌ δη16 1 88 βυτϊημιοπθα ἰοὸ ἰηίθγργοῖ. 
ΤὨ15 ἀγϑδπι 18 β8]ἃ ἴο ὃὉθ ἰῃ (16 ϑεοοπά γοδῦ οὔ Νοϑυο μη 6ΖΖΑΣΒ σγοΐίρῃ. 
Βδοχα ᾿Βμθἢ 18 δὴ Δρραγϑεηΐ ραγαολτοπῖδηι. ΗΟ οου]ά ΠΔη161] ἢανθ Ὀδθθη 
ἰδίζοη δῃά δβεῃὶ ἰηίο δχὶϊθ ὈῪ ἀΐπσ ΝϑΌυσΒΔαΠΘΖΖαγ, οἀυποδίεα ἐλγεθ γὙ6 ΑΓΕ, 
δηθὰ ἱμθὴ Ὀ6 (Δ]]εἀ ἴο ἰπίθγργοί ἃ ἀγθᾶπ ἴῃ (ἢ δεοοπά γεδν οἵ Νυυςβδα- 
ὨΘΖΖΘΙΒ γοῖρῃ ἢ ΤῈ βοϊυίοη οὗἉ (ΐ8 ἀἸ ΠΟΌΪΥ 1 πδνθ δἰ γον δα θ θᾶ 
ἴῃ δὴ Εχο. δἱ [86 δῃά οὗ [Π}6 ΘΟΙΩΠΙΘΠΙίΔΣΥ οἱ οἷ. . 1 πρρά ποὶ τορϑϑί (86 
ΡῬτόοαϑβ θγθ. [0 διμουηίθ ΒΡ] ἰο ({8, νἱΖ. {μαι ΝΟ μα ἀμθΖζαρ 18 
681164 ἀέπφ ἴῃ Πδη.11: 1, ὃν τσαῳ 9 απίϊοϊραίζοη, ; ἃ. ἀβαρα [Ο]]οτνεὰ ὉΥ 
Κίηρβ, ΟΒτοη., δηὰ Φογοιίδι. Βοίογθ [6 αυϊιίεα Φυάθα με θεοϑμθ 80- 

ἴ04] Κίησ ὈΥ ἴ΄86 ἀδδίῃ οἵ μἰϑ ἔἈίμοῦ ; δὰ [86 Φϑ νῦν, ἰῇ βρϑδκίηρ οὗ Βἴτλ 88 

οοπιδηάίΐηρ [86 ἰηνδάϊηρ᾽ ἈΓΓΆΥ͂, δἰ ΥΔΥΒ 6Ά]16α δὶπὶ ζΐησ. Βαϊ ἴῃ Πδη. 2:1, 

ΝΟΡΟΟμΔάμ62ΖΆΣ 18 βροίκθη οὗ ἱπ (μὸ Οδιαϊἀθα τηοάθ οὗ σϑίθγθηοθ ἴο 18 
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δαίυ 4] τοῖψη. ΤῊΪ8 Ἰοανὸβ δοπὶθ 70:1 Ὑ6 88 ἴον βῆ θ᾽ 5 ἀΐδο Ρ]1π6 δι 
βεῦνὶοθ. Βαὶ ἰο ἔμο86 ὙΠῸ 6 Γ6 ποὶ ἔδυ αν τ ἢ [Π6 Δεν δα πιοάς οἵ 
ΒΡΟΑΚίηρ ἰῃ τοβρϑοὶ ἰο ΝΟΌΣ ΒΔαΠΘΖΖΑΓ, ἰΐ νοῦ] πα ΓΑΙ δηὰ ἸΠΘΥΠΔΌΪΥ 
ΔΡΡΘΔΣ {πὸ 8 Ῥβγ οΓΟΠίβΙα, ΟΥΓὁ ουθη 8 ἀονητ ΐ οοηπίτγαἀϊοιίοη οἵ ἀδίεδ. 
Ὕοει (86 νυτίίδῦ 88 ηοΐ ἃ ψογὰ οἵ Ἔσρ δηβίίοη ἴο Ὡακο. Ηδ οὐ άθης ]γ ἴδεΐβ 
85 ἴΐ 41} τσότὰ ρ]δίη ἰὸ 88 σοδϑγβ; (85 ἀουδε16 58 ἰδ γγ88). Βυΐ ὁ Ὑτίϊεσ οὗ 
[δὸ Μαοοδθδοβδη ἀρα πουϊὰ ρ]αΐη]γ μανο βθοὴ δπᾶ ανοϊἀϑά (δε ἀἰΠῆςα] Υ. 

(Σ) [πὰ Ῥ η. δ: 80, ἐξ 18 δἰδίϑα δαὶ ΒΘ μα σΖΑΡ νγὰβ 8] π; δυϊ ποῖ ἃ πογὰ 
δ ϑ814 ἀδδόγίρενο οὔ 6 τπδηηοῦ ἴῃ τ ΠΙοὗ (π 15 γσαϑ ὈΓοῦρ δὲ Δοουῦϊ, ΠΟΥ 6γ6ῃ 
παι 86 Οἱ Υ οὐ ΒΑΌΥ]οΙ νγ89 ἰακοη. Τὴ ποχί γΈσβ6 ΒΙΠΙΡΙΥ τ} 6 [1085 (μ8ὲ 
Ῥασγίυθ [16 Μοάθ ἰοοῖ ἰμ Κίπράοτα. Α] (Βὲβ ὈΤΟΥΥ͂ ΘΘΟΤΩΒ ἰο ΠΏΡΙΪΥ, (μδὶ 
(86 ΙΓ Βυρροβοά ἐμοϑθ βοτι Βα 88 δἀἀγοβδίηρ ἰο ὃς οορπίζαηί οὔ δ 
πῖοἷθ πιδίίοσ. Ηδὰ [6 ᾿ϊνϑὰ ἴῃ ἴπ6 Μδοοβδοδη αρ6, που]ὰ μα αν ττῖ» 
ἴδῃ (μυ8 χεβροοίἑηρ ΟΥ̓ΘΩΐΒ 80 ἱπίογοϑιϊηρ δηᾶ ἱσηροτγίδηϊ ἢ ---- Τὴ ΠΠ 6 τοδη» 
ΟΡ Ῥδη. 10: 1 864. [6115 8, (μαὲ ἴῃ 186 ἰμἰγὰ γϑαν οὔ ΟΥγιβ, Ῥαπἰεἱ 
τοουγησα δηὰ ἰδοισὰ ἰἤγοο γθοῖκα. Βαϊ ποὶ ἃ νογὰ ἰ5 βαϊὰ (0 δχαρίἰδίῃ ἰδ 

ΟσσΆβίοΩ οὗ (μΐ8 Ῥϑου 4 αὐ ΟΧΊΥΘΟΓΪΠΑΣΥ δυπ διΐοα. [1 γ͵16 (ΌΓΠ ΠΟΥ͂ 
ἰο Εστϑ 4: 1---ὅ, νὰ 8114}} πὰ δὴ δοοουπί οὗ ἃ δου πδεϊοη διποηβ ἰδθ 

Θῃ6Π|165 οὗὨ (6 “67 ἰο πἰπάδν (86 θυϊἀϊηρ οὗ [86 οἰ τ͵ι}]5, πλὶοῖ γ͵88 

ΒαΘΟΘΒΘΙΪ, δηὰ Ὑἰοἢ ἸΟΟΚ Ρἷδοο ἰπ {μ6 ἐλέγαά γον οὗ Ογτγακ᾽ τοΐζη, ἱ, 6. (86 

δ 16 ΥΟΔΓ τΪ Πδηΐ6} Β πιουγηΐηρ. ὙΘΓΘ οδῃ ΒΟΆΓΟΘΙΥ δ6 8 ἀουδὶ (πΑὶ 

ἐδῖ8. νγᾶβ8 {86 οσοδαβίοη οὗ {παὶ πιουτηΐησ ; [ῸΓ ΘΟΓΑΙ ΠΥ ἐξ νγὰ8 πὸ συ], 16- 
88], οΥ ΟΥΔΪΠΑΓΥ ἴᾳ8ι. ὍΘ ΠΩΔΠΠΘΓ ΠΟῪ ἰῃ πΒΙΟΝ οὮ. Χ. ἴ8 Ὑγίτἴθη, ρἰ αἰ πὶ Ὁ 

ἱπιρογίβ (Βδὲ (86 τί (ον ἴθοὶβ πὸ πϑοὰ οὔ ρ᾽ νἱηρ οχρίαπαίΐίοῃϑ. Ηδ (ηκ68 "ὶ 

ἴον ρτιαπίοα ἐμαὶ μἷβ τθϑᾶάθυβ Ὑ}1}} δί ὀὔσθ ροσοοῖνο [86 ποθ Ἵχίοπὶ οἵ {Π 

ταδίίασ. Βαΐ μον, 'π 86 Μδοσδῦβοδη αρ6, οουἹὰ ἃ τσὶ ΒΌΡΡΟΘΘ (δἷν 
Κηοπίοάσο τι (16 σταβρ οὗὨ [18 τοδθ τ ἢ 

(9) [π Ῥδη. ἰϊ. [6 ἄγοδαι 15 ἱπιεγργοίοα 8 ἱπᾶϊοδίϊηρσ [86 ἀοδιγασίου αἵ 
[6 Βαδγ]οπΐβιι οιρίγο ὈῚ (μ6 Μοάο- Ῥεγβίδῃβ. Αργάδηυβ, ἴῃ μὲ δἰ ΠΡΌΪΑΓ 

δοοουηὶ οὗ ΝΟὈΌΟΒδποΖΖασΒ ἰαϑὶ ΠΟΌΣΒ (ρίνθη οἢ ἢ. 122 ρον), ΓΕρΓδ᾽ 

Β6η(8 (818 Κίῃρ᾽ 88 ταρὶ ἰηΐο ἃ Κἰπὰ οὗ ρῥσορβϑίέο θοβίαβυ, απὰ ἴῃ {15 βίδὶθ 

85 ἀροϊατίπρ 18 ἔα ] απίϊοὶραϊίομδ οὔ Μοάο- Ῥογβίδη οοπααδβὶ. ΗΟ 
ΘΔ Π16 Βυ0 ἢ ἃ οοἰποίάθηοθ ἢ 

(δ) ἴπ 4: 27 Νοθυομδάποσζαν ἰ8 ἰπίγοάυοθά 88 βαυίῃς : “ 18 ποὶ (δ 8 
φγεαί ΒΔΌΥΪΟΙ ΜΔ ΐσἢ 1 παν Ὀυΐ Ὁ δος οὐ τἶοβ ΔἸ] σα [18 10 Ὀ6 8 
τηϊβίαθ. ὁ“ Οἰθβίδβ, ΓΠ6Ὺ 1611 υ5, “ αἰἰγ δαῦθβθ (86 δυΠάϊηρ οὗὁἨὨ ΒεΌΤΥΙΟυ 

ϑοιιῖγαπυθ (Βἄμν Οἰ68. Ρ. 397 β6ᾳ.), απὰ Ηογοδοίαβ (1. 181 564.) δϑοῦῖθεῦ 
ἴς ἰο δια γαιΐβ δὰ ΝΙοοτβ." --- ΜῪ ΔΠβνοσ ἴδ, (μδὲ Οἰδδβίαβ ΤΌΠΟΝ [80 

Αϑδγυτίδῃ ἰγβαϊοη, αηὰ Ηδγοάοίυδ [86 Ῥογβίδῃη. Βαυὶ Βογοββ δά Αὔγ- 

ἀδπῦβ ψίνο υ8 ἴμ6 Βαδυίοπίαπ δοοουπί; ψ Δὶς Ν ἰδ, {πὶ ΝΟ ΘΒ ΠΟΣΡΑΣ 
πὐάοά τους ἰο ἐμ οἷά ἰονγαι, θυἱὲ ἃ πιδραυϊβοθηὶ τογαὶ ρδῖδοα, ϑασσουδόοὰ 
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186 ΟἸΕΥ πὴ ΠΟῪ πγ8118, δα δἀοτγιθα ἰΐ 1 ἃ νϑαϑὲ πυσαῦον οὗ Ὀυ]] ἀρ. 
ΝΥ 61] δῃὰ ἰγῸ]Υ τϊρὶνὶ Ἠ6 Β4Υ {μὲ 6 δὰ Ὀ0}}} 1ἴ, τλδαπίηρ (48 6 Ῥ] ΔΙ ΗΪΥ 
ἃ 14) ἐϊα πιαστιβοοηὶ βίγυσίαγοβ. 11 88 ποῖ δὴγ ΤἈΪβθμοοά ἰῃ ἷβ ἀδοϊατγαιίοη, 
ὙΓΒΙΟ ἢ νγ85 ν δι οα τ] ἢ ΒρΘΘΟῪΥ οἰ δϑιϊδθιηθηί, θυΐ [μ6 ᾿σῖάθ δπὰ νδὶ}-ΡΊΟΣΥ " 

οὗ αἰ58 δοδϑίϊῃρ' σᾶνα οδηοα ἴο ἤθανθρη. Βυΐ ΠΟῪ οδῃθ 8 ὙΣΙΘΓ οὗ (86 
ἈἈζασοαδαεαπ ροτὶοά ἴο Κηον οἵ 4}} [815 τηδίίον Ὁ Νο ατϑοκ τεϊοῦ Π88 ἰοἱὰ 
Δεν (Πρ δῦουΐ ΝΕΟὈυΠΠΔἀΠΘΖΖΑΡ ΟΓ ἢΪ8 ἀοΐηρβ. Τὸ Βοιοβυβ δῃὰ Αργάθ- 

τ465. ἃ ἩΓΙΙΟΘΓ οὗ [86 Μδοσδθδθδῃ ἀρ6 οου]ὰ ΠΑΡΪΥ ματο δὰ δοοθβϑθ. Ηδ- 
τοάοίυδ δηὰ (Οἰοβἰ8β ἰο] ἃ βῃοίμθν δὰ αἰ δγθηΐ βίοσγ. ὙΒθῦσα ἰμθη ἀϊά 
Βα μοὶ ἷϑ Κπον θᾶμα οἵ [86 ραγὶ ψβῖοι ΝΘΟυσμδάποζζασ δὰ δοιὰ, 'ῃ (ἢ 9 
θυ αἰ οΟὔἽΒ6 οἰ ἢ Απά γοῦτμο δοοουπὶ οὗ ᾿ΐ ἴῃ ΠδηΪαὶ δοοογὰβ θη γ 
στ Ὀ0(ἢ Βογοϑὰβ δὰ ΑὈγάθηυβ. Ενθῃ [μ6 δοοουπὶ οὗ ΝΟΌΟΘ ΒΔ 6 ΖΖΑΙΒ 

ΤΩΒΉ685 ἰδ ν᾽ ΓΔ }}} δαἀνογίθα ἰο ἰῃ ἴ[Π686 ΓΙ ΙΘΓΒ ; 866 8006, Ρ.122 866. 
(Ὁ ἴῃ ἴδῃ. ὅ: 10---12 18. ἱπιγοάυςοα 84. ρογβοῆδζθ δίγ] δὰ (86 φιδοπ, 

πιο ὈΘΟΔΌ86 886 νγ89 Βϑ βῃβζζαγ᾿β νῖΐδ, ἴον [μ6 ἰδίῖδτ 88 δΔΙγθδὰυ ἴῃ 109 
Ὀαπαμποίϊησ-τοοῦλ (ὅ: 8, 28), Ὀυΐ ῥΓΟΌΔΟΌΪΙΥ Ὀδοδυβθ 8026 88 8 αυθ6ῃ- 
τοί θγ. Νοῖ ᾿πἸΡΓΟΌΘΔΌΙΪΥ {118 νγα8 {86 Νιιοονΐβ οὐ Ἡδγοάοίυβ; δηὰ Β6- 

τοβϑυ8, Ἀιιοά. δίο. (11. 10), πὰ Αἰθχ. Ῥοϊγμῖβι. (15 Οβγου. Αὐπγθῃ.), 8]]} 
8ΑΥ͂ ἰδαὶ ΝΙοοΣΒ α8 ἃ υἱίδ οὗ Νδυοδαάπμοζζασ. 1180, Βμ6 τηϊρμὶ μΑΥΘ 
δά προ ἰο ἀο τὶ ογημδηγθηϊηρ (6 ΟΥ̓ Ὀοΐὰ Ὀοίογα δηὰ δον Νϑῦυ- 

ομδάμοζζασ ἀθδίὶ ; δηὰ (ἰ18 ν}}} δοοουπὶ ἴοσ (6 στοαὶ ἀδίθγθηοθ ρα ἴὸ 
8αογ ὈῪ Βο ϑῆδζζδαγ, 88 τοϊδίϑὰ ἰῃ ὅ: 10----12, 1Ὲ18 ομα οὗ (μοβ6 δοοίἀϑηίαὶ 

αἰτουμπηϑίδηοοϑ, τ ΒΙΟὮ Βροδῖκβ τηυοὶ ἔον (86 δοοογάδηςα οὗ Πδηϊ6ὶ ᾿ 1 (89 
ὨΔΓΓΔΙΪΟΠΒ ΟΥ̓ Ὠἰδίοσυ. [ζ 18, τῃογθουϑῖ, ἃ οἰγουπιϑίδηοθ, δρουΐ Μ ΒΙΟΒ 8 

τΓὶιογ οὐ [16 Μαοοδθαθδῃ ἄρα οδημηοί γ{6}} Ὁ6 Βυρροδβθα ἰο αν Κηόονῃ 

ΘΔΗγ ΐηρ. 
Απᾶ βἴποθ Ἧο ἃΓ6 ΠΟῪ δχδῃληἶηρ οἷ. Υ.. 1ἴ ἸΔΥῪ ὈΘ ΡΙΌΡΘΓ ἴο ποῖθ 8ῃ- 

Οἶδα ῦ εἰτουτηδίδηοα. 7 6 Βαυθ δϑϑϑῃ, μδὶ δὲ δαδυίοη ἴῃ 8 τχῖνθθ πὰ οοηου- 
Ὀη68 οὗ (6 Κίηρ ΘΓ ὙΠ ΒουΣ ΔΩΥ δοτυρὶθ ργθϑϑηΐ δἱ (Π6 ἔθαβδί. Βαϊ ἴῃ 
Ἐδιἢ. ἱ. τὸ βανθ 8ῃ δοοουηὶ οὗ (6 ροϑιεν 6 Τοίι88] οὗ αυθοη Ὑ δβΔιϊ, ἰὸ 
Θηΐοῦ [06 συρδί-οπδαιῦον οὗ Αδβαβϑυθσυβ. [ἢ οἱβὸσγ πογάβ, [18 γα, δῃὰ 18, 
δραϊηϑὲ (Π6 βΘΠΟΓΑΙ ουϑίοιι οἵ (Β6 Εδϑί. Ηον οϑηθ 8 τὙτΙΟΓ οἵ [πΠ6 Δῖδο- 

οαθδθϑη ροτὶοά, ἰο Κηονν (Ὠἷ8 ἀϊβιἰποίΐοη Ὀθίνγθθῃ [ἢ 6 ουδίομ!δ οὗ Βδθυίοῃ 
δὰ οὗ Ῥογβία ἢ ΤΏ δυῖμον οἵ [Π6 ϑ'ϑρι. γ᾽ ογϑίοῃ, ἃ Θοῃ ΘΠ ΡΟΓΑΤΥ οἵ (Π}18 
Ραουγὶοῖ, Κπονβ 80 [11116 οὐ δυο ἃ στηδίίεγ ἰδὲ 6 θυ ἰθᾶνϑβ ουΐ [Π6 Ρ88- 
δα Τεϑρϑοιίηρ [6 ργϑϑθῆσθ οὔ ποθ δἱ (Π6 ἴδεαδί. Ωγ ἢᾧ ῬΊδΙΪΥ 
θοολαβ6 δ6 ἰΒβουραιὶ (ἰδ τηδίϊοσ που] Ὀ6 ἀδϑιμθά ἱπογθά 016 ὈῪ 18 γθϑάθσβ. 
1η Χοη. Ογτορ. (Υ͂. 2. 28) ἰβ δὴ δοοουηί οὗ ἃ εδϑὶ οὗ Βϑἰβββδζζβσ, ὙΠ6 ΓΘ 
ἷ8. οοπουδίμθθ 8.Θ γοργεβθηϊθ 88 δεῖμα ργθϑθηί. Νοὶ ΟὨΪΥ δο, Ὀυΐ 778 

Βανθ οἰβοσθογο, ἰη ατθοῖκ δὰ Εοιδη Ὑσὶογδ, δυυηάδηὶϊ (ΘΒ ΕἸ ΠΟΩΥ ἴ0ὸ 

ὈΒΑρ68 οὗ (8 Κἰπά, ἴῃ ἐμοῖς δοοουπίβ οὗ [88 ΒΑΌΥ]οη δ οχοθβθθβ. Βαὶΐ 
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δοῦν ΟΟΙΏΘΒ ἰδ ἀδουΐ, ἰμαὲ ἴ[Π6 ἔογρεν οἵ ἐπα Ὀοοῖ οὗ Πϑϑηΐοὶ πβοδο ἔδτι Ἰδτ- 
1 πιὰ ἰΒοθ8 τγιἰηρθ 16 ποί ογθα 0]6, δοιὰ ΚΗΟΥ͂Ν 80 τηῦοὶ τοοτα οἵ 
ΒΔΌΥ]οΠ ἢ συϑίοτ8 ἰἤδη ἴΠ6 ϑ'6ρί. [ΓΑ πβί δου ἢ 

(9) ΟΥ̓ ἐιο πιδπῆοσ ἱπ συ ῃΐοῖ Βα ]οη νν88 ἰακθη, αηὰ ΒΒ βΠΆΖΖΑΡ βἰ δίῃ, 

Τδηΐοὶ 88 ποί ρίνϑθη 18 ΘΩΥ πη ΡΑΓΓΟΌΪΑΓΒ. Βυΐϊ Πα Πδδ (οἷά υε (δὲ 
(6 Μεάδε διὰ Ῥεγείαπϑ δοαυϊγοα (6 ἀοτῃηϊηίου οὗὁἨ Βαργυΐοη (ὅ: 38), δϑὰ 
(δὶ αγίια ἰλὲ Μίεαε βυοοοοᾶοα ΒοΙβθαζζασ. ΤΠ6 ΤΆΠΠΟΡ ἴῃ ἩΒΊοΙ ἢ9 
ΔΠΠΟΌΠΟΘΒ 186 5ἰαγίηρ οἵ Βε6᾽ϑμδαζζαν (ὅ: 80), βῆῆοννβ (αἰ [ἢ 6 δνδῆὶ νῶν 
δ᾽ Ορ πον δβυάδάδη δπὰ υὑπεχροοίεα. Νον Ηοτγοἀοίυδ (ἴῃ 1. 190), δηὰ 

ΣΧοπορβοπ (Ογτορ. Υ11.), μανο ἰοἱὰ τ, [παι Ογτυβ ἀϊνετγιοὰ [6 ναίετ οἵ 
(6 Επρἢγαίθβ, δπὰ τηδγοϊοὰ ἴῃ 115 σΏΔΠΠ6Ι ἰηΐο (6 ᾿ιοϑγὶ οἵ Βαδυγίου, 
δηἃ ἰοοῖκ {π᾿ Οἱ ἴῃ ἃ βἰπρὶα πίρῃςς ὉΠΟΥ͂ [6}} υδ [πᾶ 186 ΒΟΥ] ΟΠ ΔΠ8 
ἭΘΓΙΟ ἴῃ {86 τοϊάβὲ οὗἉ [δϑβι- τἰοιΐηρ ὑπαὶ εἰρη, δπὰ τ τῈ ὈΠΡΓΕΡρδγοὰ (ο πιϑαῖ 
ἐδ6 ΘΏΘΙΏΥ ΠΟ ΝΟΙΘ ποί δχρεοοϊοα ἴῃ (Π6 οἰγ. ΗοΥ ΘΠΕΓΕΙΥ 8} (μὲ 
ΒΒΙΤΩΟΠΐΖ65 τ} ὨΔηΐ6], 5 αυϊς ρ᾽αη. (ἀδβεπίυβ δἰ πη56 1} δε κποποῦροῖ 

(δ. (8 16 δοὴν αι αϊοπα, ἱ. 6. ΝΕΥῪ Βιγ Κίησ. Ηδ [88 ὄἄνθὴ δοκηοπϊεαροά, 
ἴῃ 8 τπηοϊηθηίΐ οὗ ποῖ ἴμἢδπΠ 808] σηάοΥ δηά οοηοσοβδίοη, {πὶ 158. 44: 27 

8845 ἃ ἀδῆηϊ6 τοίδγθηςθ ἰο (86 δίσαίδρει οὗ Ουτβ ἴῃ ἰαΚίηρ (ἰΒ6 οἰ. [5 
σοππροιίίοα πὶ 8 ῥγοάϊοιλίοη οοποογηΐηρ; Ογγυβ, δεμονδὴ ͵8 ΠΕΓΘ ΓΟρΓθ- 
Βαπίο 45 ““βαυίῃρ ἴο ("6 ἄθορ, 86 ὦγῳ; γοα, 1 νν}}} ἀγὼ ὧρ (ἂν γίνετε" 
50 ἴῃ 6. 0: 88, “Α ἀτουρῇῃϊ ἰδ ὑροη 6. ὑγβίετβ, δῃὰ ΤΠ 6Ὺ 8}|8}} 06 ἀτοὰ 
ὩΡ;" δηὰ δραίη δ]: 86, “1 ν}} ἀΥῪ ἊΡ ΠΕΡ 568 [τ νοῦ], δῃᾶ πιδκα ἰοῦ 
δρσίηρβ ἀτγ." {{δ6 Ὀοοῖ οὗ Π).5η 6] 18 ἴο Ὀ6 οϑδϑὶ ουὔϊ 38 ἃ ἰδίθ ῥτοἀυοιίου, 
δ ἃ ΔΒ δρυσγίουϑ, ὈΘΟθΌ66 1 δαθιηθ ἴ0 ργαάϊοι ἴμ6 δυάάοη σβρίυγο οἵ Βεαῦγ- 
Ἰοῃ ἱπ οὔθ πίρδϊ, ὉῪῚ (0 Μοάδθβ δῃὰ Ῥογβίδῃβ, γμδὶ ἰβ ἴο Ὀὸ ἀοδε νὴ 
[8686 Ῥαββᾶβεβ οὗ ἴβα. δῃὰ “26. ἢ Ενϑῃ [86 Νοοϊορἰβίβ, δ ἰβουρὰ {867 
ταλἰηἰδὶη 8. ἰδίου. οούῃροδι(οη ἴῃ σαβρϑοῖ ἰο (ἢο86 ραγίβ οὗ (86 ργορβείδ 
ψἘοἢ ΠαγΘ 70 δὲ Ὀ66Ὼ οἰϊδά, 5ι}}} ἀο ποὶ νοπίασο ἰο ρἷδοα ἐπαὲ οοππροβι σα 
»οεί εὐοπίιιηι. 1 ποῖ, ἴῃθη (ἢ γα ἰ8 ργοαϊοίοη ; δπὰ {Π|8 ἴοο οΥ̓́Δ ΔΙ ΓΒηβΟ 

ὀνθηῖ, δηᾶ ὁΠ6 580 τηΐπυΐα δηά βροεϊῆς, (αὶ σιοδρίης 16 ουἵ οὗὨ αυεϑίίου. 
1 ΊΒοη 188. δηὰ 6Γ. ργοαϊοίθα, ὙΓὮΥ ταῖσι ποὶ ἃ Τδηΐθὶ αἷδο φγοὐϊο ἢ 

Αποίβοῦ οἰγουτηδίδθησθ ἴμ6Γα ἰδ αἶβο, ἴῃ τ οἷ 4}1} (ἢγοα οὐἩ {8666 ῥρτορβεῖδ 
86 ἀρτεθὰ. Ασοοογάϊΐηρ ἰο Πδη. νἱ.,) ΒΑΎ]Οη τδὰ [δαϑιϊηρ πὰ σΑτουεὶηβ, 
σῇ {86 πἰραὶ οὗ (9 σαρίυγθ. [1η 168. 21: ὃ νὸ ανϑ ἴπ ||: “ Ῥγερδϊθ 
186 140]6... Εδὶ, ἀγὶηκ ; αγίβθ γα ρυΐῃοοϑ, δπᾶ δποῖπι [86 βῃι εἰ," 1. δ 

ΤἶδΘ ἊΡ ἵγοτῃ γοῦν [δαβί-[40]6, δῇ τοδα γοδαν [ῸΓ δββαῦ. 8.0 ὅεγ. 1: 

89, “1 ψ}}} ργϑραγθ ἱποὶγ βαϑίβ, δαηὰ 1 νν}}} τζακα [ἢ πὶ ἀσυηκοη, [Π8ὲ (ΠΕΥ͂ 

ΤΑΔῪ ΓΕ)οἷσα, πὰ βἴθδαερ ἃ ρογρείυδὶ βἴδθερ, δαπὰ τοὶ γα, βαῖῖ (86 Γογά." 

ΤΠ πον ἃ ψυονῦ οὔ 6 ΜαδἼοοδῦδοθδη ρμογίοα μδ8 ὑπάοτίακδη ἰο Ὑτῖΐο (86 
δίοΥΥ οὗἉ (Π6 οαρίυτο οὗ ΒΔΌΥΙΟΠ, 8 ἴβογΘ ΔΠῪ ῬΓΟΌΔΟΙΠΥ εἰαὶ μ6 που] 

δνθ εἰδ ἀροη 41} ἐ}686 οἰγουπιηδίβηοθθ, 80 ρθοῦ ας δηὰ 80 οοποογάδη! ἢ 
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Ορηνογβαπὶ τ ἢ ἐμ παν ασθοῖκς ηἰδίοσῖδηβ τγ6 σδηποὶ 'ψ6]} ΒΌΡΡΟΒ6 ᾿ΐπὰ 
ἴο ᾶνθ Ῥθϑῃ; ἴος ατοϑοῖκ ᾿ἰογαίυτο νγ88 τερδγάθα 88 Σθρτοϑο  ] Ὁ 186 
9 ονν8 οὗ ἐμαὶ ροτίοά, δηῃἀ ονϑῃ ἀον ἴο ἴδ ἐτὴ6 οὗ Φοθορδιδ, τ 8ο φρϑακθ 
δίΓΟΏΡΙΥ οὐ [818 βυδ)φοί. 

(ἀ) Πδηΐοὶ ὅ: 80 τοϊδίοϑ (86 υἱοίφηξ ἀϑαίλ οἵ Βοἰβῆδσζαρ, θη [86 Εἰ 
᾿86 ἰακοῃ. [ἢ (δῖ6 ρδιίίουϊδν πα ἰ6 γουσβοά ἴῸΣ ὉῚ Χϑπορδοι, ΟΥσορ. 
Ψ11.8. 24,80. 80 ἀο 188. 21: 3---9. 14: 18--.«2ῳ0. ὅ6ς. δ0: 29.--δῦ, δ]: 7, 
ἀοοίασγο ἐμ6 βδίῃθ (πῆρ. Βιυΐ μεγτὸ Βεογοβυϑ δηὰ Αὐγάθηυβ ἀϊβδβοηί, Ὀο(ἢ 
οἵ ἰδογὰ γοργϑϑοηίηρ 86 Βδθυ]οη δὲν ἰσϊη 88 βυτγοθάδυίης, δηἃ 88 Ὀοΐβα 
ὑσεδίοα Βυμδηθὶυ ὮὉΥῚ Ογτυβδ. Ηον οομηοδ ἱΐ, 1 186 ΓΌΓΡΕῈΣ οὗ (86 Ὀοοῖκ οὗ 
Τθϑηΐοὶ τ στοίο δου Β. Ὁ. 160, ἰδδὶ Βα αἰὰ ποὲὶ οοηϑυ]: ὑμοῶ9 δυίθοῦδ οἱ 
ΒΟΥ] οηδὴ αϑθίγο ἢ Οὐ ἰδ (88 νϑ βυγου 86 ἴδοϊ ἰῃ τεραγὰ (ο τηοβὲ Ψψ6}"- 
δ} Ὑτίίουβ δἱ (δδὺ ρογίοα), ἢθ δὰ πο Ἀπ} ἢ Οσθαῖκ δοίΒοΓα, 
πο 6 γὸ ἀϊὰ μ6 οδίαϊη ἷ8 νἱονγβ δρου 186 4684} οὗ Βοίβῆδσζαν ἢ ΕῸΣ 
8 ἴΙ! ἀϊοουδδίοη οἵ [818 πγδίίον, βαα ὑ. 147 36α. ἀῦοῦθ. ΤΠΘΣΟ ἽΔῺ ΒΟΔΓΟΟΙΥ͂ 
δ ὦ ἀουδι, (μδι (Π6 δοοουπὲ οὗ Τζδηΐοὶ δηθὰ ΧΘηορθοΩ ἰδ ἐδ ᾿Σ06 ΟὨΘ. 

ΣΧ οΠορΒου γοΐδίθβ, (δαὶ 1}1|6 ΡῬδσίυ Ἡδδοἷι δ888116 {16 ραΐδοθ, Ὑ8Ὸ 67 
Ἰοὰ οὐ ὮὉΥ Οοῦτγαθ δηὰ Οδάδίδβ, [611 ἀρο ἐπ συαγάβ 80 ἮΘΓΘ οδγουδ- 
ἱῃρ πρὸς φῶς πολύ, ἱ. 6. αἱ ὑγοαὰ ἀανῆσλξ; 5 Ογτορ. ΥἼ]. ὅ. 27. Ιὼ 
οἴμοῦ νογάβ, [6 Ῥοσβίδῃϑ ἀϊὰ ῃοὶ δοοοιρ 58} {Π6ὲν οἤδοῦ ρου 86 ρδ]δοα, 
ὉΠ] [6 πἰρδς 88 [ῈΣ βρϑηΐ, απνὰ ἀδυ] ρῆϊ τῶ ἀδτνπίηρ. ΗΟ ΠΟΥ 816 
πραιίοτβ ῥγοβεηϊθα ἴῃ {μ6 θοοῖ οἵ Πδηῖοὶ ἢ ΕἾγεδὶ, (τ ἴδ {Π6 ἔδδδὶ, (οὗ 

οουΓβα ἴῃ ἴ86 Θνυθῃϊηρ) ; ἴμδὴ {16 αυδίηρ οὗ πη ; ἰἰδη (π6 μαπά- νης 

θἢ {Π|Ὸ νι} ; τ186η (6 Δ5δθ:} Ὀ] ηρ οὗἉ 8}} (6 Μαρὶ ἰο ἱπίεγργοὶ ἰδ ; (ἤθη [8Π6 
ἱπιγοἀυσίίοη οὗ Ὠδηΐοὶ, πβοβο ᾿μίογργείδιο ν 89 (Ὁ]]ονγθά ὈΥ ἰδ Ὀδίησ 
οἰοιοὰ νὴ [86 ἐπεῖσηξα οἵ ΠΟΥ, δΔηὰ Ὀοϊηρ ρῥτοοϊδιηγοϑὰ (ἰ6 τὰ τυ] Σ 
ἐπ ἴΠ6 Κίηράοτμ. ΑἹ] {818 τοιιδὶ οὗ ὀοῦγβ6 ἰᾶνὸ ἰΆΚθὴ ὉΡ τροβὶ οὗ {πὸ πίρδε, 
Ἡτο [Β6 ὁἢ6 ἩΓΙΟΣ ΘΟὨΒΤΤΩΒ δηὰ ἢ υδίγαῖεβ {πΠ6 οἵμοσ. Α Ῥβουάο- Πβῃ!οὶ 
ψουϊὰ οὶ μᾶνο σοι βοὴ 8, δἰδίοπιθηϊ 88 106 [ΣῸ6 ὁΠ6 88 πηϑδάθ ; [ῸΓΣ δί 

Ἄγϑὶ νου, (86 πιδί 6. ΒθΌσὴ8 ἱπογϑά0]6, δηὰ ἰὰ 18 ομαγχθα ὕροὰ ἴμ6 Ὀοοκ 
85 δυο. Βαὶ ΣΧ ΘΠΟΡΒΟΩ [68 ἔγεθὰ ᾿ἱ ἔσγομι 8]] αἰ] ου 168. 

ΠΏ δῃ. Υἱ, δ]δο ἀθοίαγοθ, ἰμδὶ ΒΒ Ιβῃδζζασ Μᾶ8 ἃ βοῇ, ἱ. 6. ἃ ἀδδοθηάδῃηιϊ οὗ 

Ναευυςπδάποξζασ. Απ Δρρεᾶδὶ ἰδ πιδὰθ ἰο Βογοβὺβ διὰ ΝΜομββίμθησξε, ἰο 
δον ἰμαὶ (μἷβ 88 οὶ ἴγὰθ. ΥὙϑὶ ΠΥ ἀὁ ποίΐ 80 ἰεδι γ, ὈὰΣ ΟἾΪΥ ἰδὲ 
ΒΟ βιδζζαρ πῶϑ ποί οὐ (δε τοσιΐαν ἰΐπὸ οὗ Ποὶγβ οἵ 186 [ἤσοῦθ. Ηθ 
ταὶ 8.}}} παν ὈΘΘΏ ἃ ὙΟΌΏΡΟΓ ϑοη οὗ ΝΕὈυςΠδάποζζασγ, ΟΥ δ.ϑοὴ οὗ 

4 διηψῦἑαγ, ἰδ δι ἰη ἃ οὐ ἶσα] οἀϊἰοῦ δη ἃ σΟΠΠ ΓΘ ΠΙΑΓΥ Οἡ ΧΟΠΟΡΠΟΏ, ΠΟΥ͂ ὈΕΙΌΓΟ ΤΏ6, 
Εἰ15 15 γοηἀογοὰ δοίοτε α φοοα γε. ΕἾτβι, (ἢ ασοοκ πνογά8 ἀο ποῖ αἸΐονν (ἢἷ5. Θ'θοο ΠΩΪγ, 
τῆο ΒΑ] οπΐδἢ5 ποοᾶὰ βηὰ Ὦδυθ ὯΟ γεϑ ἴογ σατηῖῃ. ΤὨϊγάϊγ, Ογτὰ8 νου ποῖ ἢδνα 
ἀγαϊποὰ τἴπ6 Επρἤγαίοδ δῃὰ τηλγοϊιδὰ ἢ 18 ΔΙΊ ἰῃ 119 σὨδηΠ6ὶ, αἰ ἃ ἔπι ἩΒΘΩ ἢγα5 
ἭΟΣΟ περάρὰ [ὉΓ ὙΔΙΙΩΙΝ. 
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ΝΕΡΟ Δ ΟΠΟΣΣΑΥ 5 ἀδυρμίο. Νον ἩΗροτγοἀοῖαβ δρτοθβ τὴϊῇ βηϊοῖ, 
Ι. 188,1.74. ὅ8ο ἀοεβ Χοπορῆοῃ. Αἀπὰ 88 ἴδ6 οἴδοσ δυίδμοσβ βᾶανε ποξ 

ἐπ ΓΘ ΠΥ οοπίγϑαϊοιοα {μΐ8, τ μβδὲὶ ΣΘϑβΟῸῚ 8 ἔμ ΓΘ ἴὺΓ σοξαβδίηρ ἴἰο θα] αν ἢ 
866 ἐδ6 ἀϊδουδβδίοη οὗἨ (μΐθ ἰορὶς δἱ ἰαῦζδ, Ρ. 144 δϑα. 

1ι οογίδί ΠΥ ἀθβοσνοδ ἴο Ρ6 ποίθα, [πδὶ ἵπ ρασὶ [86 δοοῖς οὗ Ὠδηΐῖοὶ ὅδ 
οἱ (Π|6 δἰὰθ οὗ ἱμ6 ἀγϑοκ πτίίθγβ, δῃὰ δρδϊηϑὶ Βϑγοβὺβ δηὰ Αθγάδηυδ, 
ἩὮΘΓΘ ἴ86 ταργοδοηίδίίομβ οἵ (86 Ἰδίῦοι πΔῪ Ὀ6 ᾿υ5Ὲ} τεραγάϑὰ δὲ ἀΘ- 
δἱσηδὰ ἰο βανθ [86 Ποθοῦ δηά ογϑαϊὶ οὗ ἰμ6 Βϑου]οηΐδηβ ; ἰῃ ματὶ αἰϑὸ ἐδ 
Τϑδηθὶ οα (ἢ δἰἀο οὗ (8 ἰαἰίδγ, δὰ δραίηδὶ (86 ατθοὶκ πγίϊοσβ, 1. 6. Σεχ' 
48965 ὙΠΟΓΘ ἱῃ6 6 ἰβ ΠῸ ΓΟΆΒΟΏ ἴο ΒΌρροΘΘ (Π6 δεῖνα Ὠἰἰβδίοσίδηδ ἴο Ὀ6 

Ῥαγαὶ. Ὑὴὸ πιράδα υἱα ἈρρΟΔΙΒ ἰπ (88 6866 ἴ0 06 ἰδ ὥροῦ, ὉΥ [6 
δίγωρ] 6 ρυγδυΐ! οἵ Ὠἰδίογίοαὶ ἰγαΐὰ ἰῃ [Π6 παυγϑενοβ οἵ ἴμ6 Ὀοοκ θαΐοσο υδ. 

Αμδίη, ἰη Όδη. ὅ: 81, νὸ ἴανα δὴ δϑϑύγαποα, ἰμαὶ Φαγίως (6 δρασ 

δδοβυσηθὰ [86 ἰἤσγοῦθ οὗ Βαῦγίοη, Ηδθτο Ηοσγοάοίυβ δπὰ Οἰδδὶαβ δ 
δ θη ; Ὀὰϊ πογο ΣΧ θρορβοι {ΠΥ σομᾶγμι ἴ[Π6 δοοουπὶ ρίνοη ὕγ [απο]. 
Ηδετοάοίυδ  ιἰπ|86] βίδίθβ (1. 96), ἰβαὶ ἰμϑγθ οσθ ἔγγο οἵδε τοῦθ οὗ 
(6] Πρ 6 δίοσυ οὗ γσυβ, θθδίἀθϑ [δὲ ψϊοῖ ἢ6 ἕο οτδ ; δυὰ ἰδμδὶ οὗ 
ΣΧοπορΒοῦ δηὰ ζΔηϊθὶ 18 ὑσοῦθὈΪΥ οὔθ οὗ ἴΠθ66.{0. μὶ8 18 οοηδστηθὰ ὮΥ͂ 
16. 18: 17, ν πόσα ἴ6 οαίδ ἴδ ἀθοίανεὰ ἴο 6 {89 Ἰδδάϊωσ παιίοη ἴῃ 
ἀοβισογίηρ; ΒδΌγ]οη, δηὰ (μ6 βᾶπλθ 8 αἰϑὸ βαϊὰ ἴῃ Ψ6ζ. ὅ8: 11, 38. [π 
16. 21: 2, Ὀοϊὰ Μοάϊα δηὰ Ῥοσβϑὶα ἃθὸ τηϑηϊοηθὰ. ΤῸ δέπος οὗ 

Ηετοὐοίυδ δπὰ Οἰδβίαβ σὴ ποῖ ἀΐθριονο 8 τηδίϊον οὗ {μῖ9 Κὶπὰ. 866 δ 
[0}} ἀϊδουδδίοη οὗ [16 ἰορίς, Ρ. 148 866. 

Πδη. 6:1 βίδίθβ, (δὶ 1λασίιβ δοῖ οὐὸσ 5 Κίηράομι 120 βαίγαρα. 

Χοηορδοη (Ογτορ. ΥΗ!. θ, 1 864.) ταἰαῖθβ, (δαὶ βδίγαρϑ 6 γῸ 8θὲ ΟΥ̓ῸῚ 8]]} 
(6 Θομαυδγοα διίίοηβ, ἡ μθη Οὐχ Μ͵8ἃ8 ἰη Βαῦγίοη. Ηδ βρϑᾶκδ οὐ (86 
ΔΡΡοϊηϊπηθπίβ 88 τη86 ὈΥ Ογγυβ; δὰ ἀουθι]688 (ὮΘΥ ἜΣΘ, βίῆθε Βα ψ88 
186 Οὔ]γ αοἰΐπρ ρονεσγηοῦ οἵ Βαργίοη, απὰ υἱοθ-φεγοηέ οὗ ἴ6 Κίῃρ. Νὸ 
688 ἰγὰθ ἰ8 1ϊ, (παὶ ἴοὸ Παγίι8 Αἰ80, 88 ΒΌρΡΓΘΠΙΘ, ΤΏΔῪ 1Π6 Βρροϊηίπηοηὶ ὃ6 

αἰἰγϊθυιοὰ. ΗΟ οδπιθ {1|6 αἰϊοροὰ ἐαίε νυτὶϊον οὐ ᾿Πδηΐσὶ το Κῆονν (ἢ ὃ 

ΧΘΠΟρ Οἢ τηθη 008 ΠῸ ἜΧΡΓΕδ8 πυμηθασ, ΤῊ ὕοῸΚ οὗ Ἐδιίβον (1 : 1) 
τηθη(ἰοη8 127 βαίσαρβι Ὁ ὮΥ αἰὰ ποὶ ους ἰδὶθ υσίνθσ ΘΟΡΥ ἰμδὶ Ὡυπιῦοσ, 
ἴῃ ΟΥΘΓ ἰ0 ΓΕΠΊΟΥ͂Θ Βυβρίοίοῃ 88 ἴ0 80 σγθδᾶί ἃ ὩυμθΕΓ οὗ βοδο δίρῃ 
οἴδεογο ἢ Απὰ Βονν ἰ8 ἰξ (παῖ 120 ἰῃ Πδηΐθὶ 18 ο͵]θοϊθα ἴο 88 δὴ ἱπογοάϊ- 
Ὁ16 πυμθοσ, Ἡ ΒΘ [6 ΘΠ ρίΓΘ νν88 δου} 88 ἰάγρο αἱ [Π6 τἰπ)θ οὗἩἉ {ποὶς 
δρροϊηϊπηοηϊ, 88 1ἴ τν88 ἴῃ {Π6 {1π|6 οἵ ΧΟΓΧΟΒ, 88 Ἔχ δἱιοα πῃ ΕδιΉ. 1: 1 ὃ 
Τὴ δερίαασίπι ἰγδηδβίαϊον οὗ 1)δπίθὶ, νμὸ Ὀθἰοηρθά ἴἰο [6 Μδβοοβθδεδῃ 
αῷ6, ἀἰά ποὶ γϑηΐαγα ἴοὸ ᾿σῖῖθ 120, 88 10 δϑϑῖῃβ, Ὀυϊ 127, (80 πῃ Οὐά, 

Ομ ͵5.), (8 δοοογάϊην ἢ δι. 1:1, ἀπά Ἰϑαπίηρ ὑροῦ ἰμαῦ ρϑδββαρθ. 
Ἧς βϑθίηϑ δυ  ἀθηι!} ἴο δανα ἔδὶν ἰμαὶ [88 ϑίογυ οὗ 80 ΣΆΠΥ δδΊΓΆρίοδ 
ταυϑὲ Ὁ6 διιρρογίοα ὈΥ {Π6 θοοκ οἵ Ἐβίβοσ, ἰῃ ογάοῦ ἴο Ῥ6 βοϊουεά. Ηδ 
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ὄυθῃ, ἰῃ Ηἷ8 ἱφηότγθηςθ οὗὨ Βιἰδβίουυ, ἰγϑηδϑίαίθβ ὅ: 81 (πε: “Απᾶὰ Ατίβ- 
χοῦχοϑ, (6 Μοάο, ἰοοκ ἐμ Κίηράοιῃ," ΡΓΟΌΔΌΪΥ τησδηΐηρ (Π6 Ῥογβίδη 

Ασΐδχογχοϑ [οηρίηδηυθ; 

(1) Τὰ ἴθ ποῦν οὗ τοιλδγῖίς, (δαὶ ἴῃ6 ογῦδθν οἵὗἩ [Π6 ἔπτο παίΐοπβ, ἤδαϊδε 
απὰ εγείαπξ, ἰα ἴο Ὀ6 ἰουῃὰ ἴη Ββιγίεί δοοουάδησοο σὴ (δ 6 ἰάΐοτι οὗ (86 

ἔτθοβ. ΤὭυβ ἴῃ 6: 8, 12, 1ὅ, νγὸ βανϑ {πὸ ἴεάος απὰ Ῥεγείαης; Ὀσὶ ἴον 

Ογσυβ οοπιθ8 ἰὸ [86 ἰΒτόπθ, (Π6 ΟΥΘΓ ἰβ ἱΏν ΑΓ ΔΌΪΥ εγείαπιδ απὰ λήδαε8. 

80 ἰῃ [6 ὕοοκΚ οἵ Εδδίμογ, ἐλδ ἰαιο ΟἹ (λὲ Ῥεγείαπς απαὰ έεαδς δθον 8 ἴῃ 6 

δΆΙῺΘ οὔδησο οὗ ἰδὲ ἰοσιεπάϊ. Ὑ͵ου ἃ ἃ Ῥβουάο- ζδηΐ6] παν Ὀθθῃ 
ΕΣ ΚΟΙγ ἴο ἠοίϑ βυοῖι ἃ 8118}} οἰγουτηδϑίδῃο6 ὅ 

1ι ἰβ δἷδο ποίβὰ (θη. ὅ: 81), (αὶ ἤθη αγίαβ ἱοοῖς (6 Κίηράοῃι, μα 

ὙΓᾺ8 ἱπγθοβοοσο Δηα ὑπο γϑϑτθ οἷά. ΕἾΤ ΕΪΔ ἰδίογυ, δἷβ Σοῖρῃ, δηὰ δ ΐ8 

ἀοϑοθηὶ ἔτοπι Αμαϑαθγυδ (9: 1), (Π18 βϑϑῖδ δ᾽ ομοίμοσ ργοῦθῦϊθ. Βυϊ πο 
ΟΥΟΣ δυίμοῦ βίδιθβ ἷὶβ αρῦθὸ.0 Τα ἴδοι [μα ἰξ ἰ5 ἄοῃθ ἰῃ ΤΠ 8δηϊοὶ, Ὀοίοἰκ ἢ 8Β 

8 ἴδιαν οὗ [6 πτῖϊοσ σὰ (π6 ηεπιώΐαα οἵ ᾿ΐβ Ηἰδίοσγ. 800 4065 
Ἐἴὸ τηοηϊίου, (μαὲ ἴῃ (Π6 ἤγεί γϑδγ οὗ Ὠἷβ γοῖίρῃ, Πϑπ16] ἰοοὸῖκ ἰηΐο τηοϑὲ 

δασίουβ οοῃδιἀθγδίοη (μ6 ῬΓΟΡΒΘΟΥ οὗ Φογοπίδι, σοβροοίϊησ (μ6 70 
γοδῖϑ᾽ δχὶϊο οὗ ἴ[μ6 ΗθΌΓΘΥΒ. 

Τῆυ8. ἴδσ, μη, 41} 15 ν8}}. Α]] βθϑῖῃβ ἰο Ὅ6 ἴῃ οοπίοσιλ υ τ ἰτὰθ 

Ἠϊβίογυ, 80 (ἌΡ 88 Ὑ6 οδὴ δϑοογίδίῃ ἰ1. 11 ἴ8 ἢοΐ Ὁροῦ ὁη6 ΟΥ̓ ὑνο ραγίϊοα- 
͵δτϑβ, (δὲ γχὸ του ἸΔῪ βίγοββ. 9 δοκπονϊθάσο (δαὶ (656 τοῖς Πανθ 
Ὀθοη ἰγδάϊἸομ 8} 7 Κηονγη, δηα ΘοσυΓΑΙΘΙΥ σταρογίθα. [10 ἰβ οἡ ἰδο ἐομέ 6"- 
δεηιδίε οἵ ἰμ6 Ὠἰδίογ! 8] πηαί(οτβ οοηϊδ᾽ηοα ἴῃ (6 ὈοΟΚ, ἱμαὶ βίγεβϑ ἱβ (0 Ὁθ 

Ἰοϊά. πὰ σϑυίδιη]γ 11 ψου]ά 06 ΨΟΥῪ βίησυϊαν, 1 411} [Π686 οἰγουτηδίδηοοδ 
δβουϊὰ Ὀ6 ἰγῃθ δηά οοῃδίβίθηϊ, δηὰ γοῖ (ῃΏ8 ῬοοΚ Ὀ6 τε θῃ ἴῃ (μ6 Μδο- 
σδΌδοδη ροτοα, 

Ηον ἰδ ᾿ξ τὰ (Π6 Ὀδδί ὨἰΒίοσΙ 81] ὈΟΟΚΒ οὗἁἩ δαὶ ροτίοα ἢ Τὴδ ἢγδὶ 
Ὀοοῖκ οἵ [86 Μδοοδῦθοϑ 18, 'ἰῃ [86 πιδίη, ἃ ἰγαβι ΓΙ Ὦ δὰ νογδοίουβ 

Ὀοοκ. Βυὶ ΠΟΥ͂ ΘΑΘΥ [ὁ ἷ8, ἰο ἀοίθοί ΘΥΤΟΓΒ ἴῃ ἰΐ, ὈΟΪῺ ἴῃ σαβρθοῖ (οὸ 
ΟΟΣΤΆΡΩΥ δηὰ ἰϑίοσυ ' [1 7: 7 ἰὰ ἰ8 τοϊαίβά δαὶ (ῃ6 Ἐοπιδπβ ἰοοῖς 
Απιϊοοδυβ (μ6 ατγθαὶ ῥυίδοηον αἰΐνθ.0 Βυΐ (8 πανὸῦ Βαρρθηβᾷ. ὙΤΠΟΥῪ 
ξαϊποά ἃ στεδὶ νἱοίοσυ οὐδ δἴτη, δηα ἰοοκΚ ἈἾΥΑΥ ΤΉΔΗΥ οἵ Ὠὶς ᾿ΓΟνΪΏςΘΒ ; 

Ῥαϊ πθ δἰ πι86}} δϑοδρθά ἰμεὶγ σγαϑρ. [}ἢἪ 7: 8 ἰΐ 18 βαϊ ἃ, (παὶ ἴΠ6ὺ ἰοοξκ 
ἔτοπι εἶτα 186 Ἰαηὰ οἵ πάϊα, Μίεαϊα, ἀρὰ 1,γάϊα. Βυΐϊ ποῖον [πάΐα πῸΣ 

Μεάϊα ονοῦ Ὀεϊοηροά ἰο αι. Τηθ ΟΠ ΓΒ ἰο Βῃονν ἰπαὶ Δίγθία γγ88 
οσἱ ρίη8}}} πυὶιιίθη ἱπϑιθδα οἵ Μοαΐα, ἀγὸ οὗ οουγϑο Ὀυϊἱ τηθγθ ρΈ68568 ; 
δὰ ἰγ ἰγιθ, Ζπαέΐα 81}}} τε πιδίηβ. Μοτγθ ᾿ΠΚ6]γ 8 ἰΐ, (δαὶ (86 αυΐδπον κιἷαι- 
86} ρυὶ Μεάϊε ἴον Μγείδ, δπά 1 80, (θη (8 ἀο68 ηοὶ τηθῃὰ (6 πιδίίθσ. 
ΤΙη 7: 9, 10, 11 ἰ5 το αιοὰ, [ῃαὶ “[π6 ασθοκβ σϑβοϊ να ἴο βοπὰ δὴ ἈΓΙΩΥ ἰὸ 

Ἑοπιδ δπὰ ἀοβίγου ἰΐ; Ὀυὶ (μαι (μ6 Εοιηδηβ ἰδαγηίηρ (18, δϑηὶ ἰογίἢ δὴ 
ΔΙΊΩΥ, ὙΟ ΒΘ ΠΊΒΏΥ, οΔΥτίοὰ ΔΥΑΥ͂ ὨΟΙΊΘΙΟΙΏΒ ΟΒΡΕΥΘΒ οὗ ἰμθ Ὁ ̓γΟ ΘῺ 



446 86. ΘΕΝΌΙΝΕΝΕΒΒ ΑΝῸ ΑΥΤΗΕΝΤΙΟΙΤΥ. 

διὰ οἰϊάγοη, ἰαἃ πο] ὰ οὗ (μοῖν βίγουρ ρἶδοθα δῃηᾷὰ ἰοοῖς ροαδδοδείοῃῃ οἵ 

{πεῖν Ἰαπάβ, δῃὰ σϑἀυοοθα ἰδ6 Ρθορὶθ οὗ δ γγία ἴο ϑογνϊ αν ὠπέο ἐλὲς ἀαῳ. 
Νον ποιίμίηρ οὗ 41} {μ18 δνθῦ μαρρθηθᾶ. Τῆθτθ νῶβ ἱπάοοὰ 8 ἔγδοδδ 
θείνγθοῃ ἐδα Αδίο!δπβ δηά (86 Εοπιδῃδ δἱ ἐμαὶ ροτγιοὰ ; Ὀυὶ ᾿ς τγϑα δοοῦ 
τα 6 ὑρ, ΜἱΒουΣ ΒΌΥ ταναζοθ οὗ τγᾶγ, οὐ ΔΗΥ͂ βοσυϊυἀθ. ΕὈδΟΓ, (δ 6 

δαῖμον ἰὼ 7: 1ὅ τοργοβϑθηίδ ἰμ6 Βοιηδῃ ϑ'ϑηδίθ 88 Ἵοῃβίβέϊησ οὔ 830 
ΤΟ ΌΘΓΒ, οΟὨ(ἰΠΌ}ΠΥ δαπιϊηἰβίοσίηρ [86 ρονεογπμθηί. Ηδ ροαβ οὔ ἴῸ 
βίδίθ (νυ. 16), (μαὶ (Π6Ὺ οβόοδθ ἃ τος δηηΌΔΙΪΥ, δὰ (δαὶ ἃ}} ΟΌΘΥ (ἰεῖα 

Ο06. ΕΕὙΟΡῪ ἧἔγτὸ ἱπ Βοιβδῃ ἰδίου ΚΗΟΥΒ ον υπίουηἀοα 4]}} τἰΐδ 
δι Απὰ π|ϊδὶ 6}|8}} νὰ βΒδῪ οὗ ἰδ6 ὙΘΙῪ ἢγβὶ δοῃίθποθ ἴῃ (ἧθ Ὀοοκ, 

Ὑἰοἢ (6118 δ, ἰδδι ΑἸοχδηᾶθς ἰἢ6 δοη οἵ Ῥμ ἢ Ρ ϑιβοίθ ϑδεῖαβ Κίωρ οὗ 
(86 Ῥογβίδηῃθ δηὰ Μοάδ, δηὰ ἴμθῃ τεϊρηοα ἐπ ἀξ δίδαα οὐνοσ Οσθϑοο ἢ 
Ιὴ 1: θ, μ6 δβίδίϑθ ἰδὲ {6 βαμθ ΑἸθχδηάοσς, δυουϊ ἴἰο ἀΐθ, πιβδὰβ 8 ρασίϊ- 

(ἰοῦ οὗ ὲ8β ϑιμρίγθ διηοης [8 ΟὨἰΘΙβ --- α (ἱηρ ἰδδὲ ἰοοῖκ ρἷωοα βδοῦδο 
οοηβί θυ ]8 ἤπια δἴλογναγάβ, ρα ΟΥ̓ τηυΐυαὶ ἀστοθαῖθης δηά ρασ]γ Ὀγ 
ἴοτοθ. ἴῃ 6: 1 Βα το ΕἸ γτρδἰ8 ἃ ἐοιση ἰηδίοδὰ οὗ ἃ ργονίμοο. 

ϑυσῇ δ.ΓΘ βοι)6 οὗ [Π6 δρϑοίθῃβ οὗ {818 ἩΓΕ Β ΘΓΤΟΤΒ ἴἢ βΟΟΡΤΑΡὮΥ 
διὰ Βιβίοσυ. Τμαὶ 6 Ἧ89 8 ζτδνθ, θη] ροποα, δηἃ νογϑοίουβ πτΐϊογ, 
ἦῃ [86 πρδίη, 8 σοοηοεαδα ὉΥ͂ Αἰ]. Βυὶ ἰἴ ἴῃ τΒΐηρδ δο ρ͵δίη, δὰ ἴγϑιδδο- 
[ἰἸοΠ8 80 τϑοθῃΐ, [θ οι 8 80 ΤΩΔΠΥ͂ ΘΓΓΟΓΒ 88 ἤδνο 66; βροοϊβοά, πἢδὶ 
σου μα αν ἀοῃθ, ἰἢ [6 δοθῆ δὰ Ὀθϑθῃ βῃϊηθα ἔσοσι ἤθασ σουη σῖθθ 

ἴο (06 τοιηοίθ ῥἶβοθδ ΝΏΟΓΘ ἴμ6 ὑοοῖς οὗ Ὠζδηΐοὶ ἢηᾶβ ἐΐβ εἰσοῖς οἵ 
δείίου 3 

ΑΒ ἰο ἰδ δεοοπα ὈοΟΚ οὗ πα Μδοσβδθθοδ, 1 ἐδ 80 ποίοσίουβ ἴος ἝἸΤΟΥΒ 

δηά τηϊβίαϊκεβ, (μδί νϑΥῪ [1116 ογθάϊὶ 88 Ὀθθα δἰιδο θὰ ἰο ᾿ΐ, οὔ [86 ρασὶ 
οὗ ἱπιε!]ζθαὶ οὐ ἶοβ. 10 18 ποῖ οὔσα ἴο ὃ6 παπηθά, ἴῃ οοπιραγίδου πὶ 
186 ὑὕὈοοῖ οἵ Τδηΐοθὶ. [0 τηυβὶ βανα ὕθθη τ θῃ, Ὑ Βθη ἃ Καονϊοάρε οὗ 
Ὠἰϊδίογίοδὶ δνυθηϊβ τγδδ σοηίιυδοά, δηὰ δ ἃ ΥΘΥῪ ἰὸν οὐῦ. ΤΏ ὉοοχΣ οὗ 
Τοῦὶν, τ ΒΊ ἢ οὐ μίηδίθα 1 ΟΣ ὭΘΔΓ ἴμ6 Μίβοςμθαθβη ροσίοα, Ἔχ Β 0115 ποὲ 
ΟὨΪΥ ἃ τοιηϑηϊϊο δῃὰ 88 ἱξ ΜΌ͵Θ ἰδιγυ (816, Ὀὰΐ οοηίδίηβ Ὠἰϑίοτγιοα] διὰ 
βοοσταρθ!ολὶ ἀΠου 0168 ἸΏΟΑΡΘΌΪΘ οὗ ϑοϊυίίοι ; αἶϑο ρἤγϑίςοδὶ ρμβθῃοιιθαδ 
ΔΓΘ Ὀτουρῆὶ ἰο νἱϑνν, τ δἰοἢ ΔΓΘ Ἱησγθαϊ 016. 10 ἰ8 ποϑοάϊδβο ἰο βρϑοϊβοδζθ 
το ἤθγθ. [1)6 ὙΥ οἰἰο᾿Β ΕἸ] οἱ. ργοβθηΐϑ (μθπ, ὃ 809. 

γε δεανα ἀν ῖν ἰ Βογίο, ὑμἀ6ῦ ΟΡ δι μοϑα, ΠΙΔΙΏΪΥ οὐ (μίησβ οὗ ἃ 
ἀϊείογίοαϊ Ὠδίυτο, 1. 6. ονθηΐβ δηὰ οοσυγγθησθθ. [,ὲ υ8 ΠΟ ΟΧδιηΐηθ 8 

πυμδοῦ οὗ (Πηρδ [πᾶὶ ΔΓ οἵ ἃ τ] 80  ]δηθουβ Ὠδίυγα, Ἡ ΒΙοὮ 11 πουϊὰ ὃ6 
βοιῃονδὶ αἰ σους ΠΠ ποῖ ι.86]688 ἴο οἰδβϑυ ἱμτουρθουῖ, Ὀυϊ τοδὶ οὗ 
Ὑ1Οἢ δγὸ σοηηθοίοα ὙΠ ΣΩΔΏΏΘΓΒ, ουϑίοτηβ, ἀΘΙΏΘΒΏΟΣ, οἱ. 

(πι) Ἰϑαρῖθὶ πλδκθ8 0 τηθηιοη ἴῃ 18 ὕοοκ οἵἨ ρτοβίγαϊϊοη Ὀεΐογε 186 
ἰῖηρ, ἰπ δἀάτγαβδίηρ δίῃ. Ο Αἴησ, ἰΐυο ὕζόγευον " ττῶ8 ἴἰμ6 ὑϑυδὶ φτεοίϊηζ. 

᾿Αστγίδη (1ν.) ἰθβϑιβοβ, (Βα (86 δίοσγ ἰὼ ("6 Εἰαβϑί νϑβ, ἰμδδὶ Ογσὰβ τς 186 
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ἤγεῖ Ὀοΐογο σβοῦλ ρτοβί γα Οἢ νγὰβ ργϑοί θα. 11 8. ΘΆΒΥ͂ ἰ0 866 ον {μἷ8 
σδίῶβ δῦου. ὙΠ [ῃ6 Ῥεογβίδηβ, ἐπ6 Κίπρ' νγσδ γεραγάθα 88 {110 γσργσδεη- 

ἑαίἶυε οΓ Ογητιδά, διὰ τἱμϑγθίοσα θη θὰ τῷ δαογαιίοη. Νεραομαάπασ- 
Ζδ Ὑ58 ὨΙΡῺ Θπου ἢ ἰῃ οἰαἰτηδ ἴο0 δ ὈΠπγβοίοη ἀπ Βοσοῦ ; Ὀὰΐ ποΐ ἃ νογὰ 

οἵ οχδοιϊηρ δἀογαιίίοη ἴγοιῃ ἰβοϑ ψο δαάσγθαθοα πίη. Ησον οουϊὰ 8 
Ῥεριΐάο- Ὠβηΐθὶ κῆον οὗ {μΐ8 ἶσθ ἀϊδιϊηοίίοι, τῇδ 8}1 [6 ογἱ 8] βονὸ- 

τεῖϊσηβ οὗ ὙΒοῖὰ 6 δα ΔηΥ Κηον]εαρα 84, δὲ ἰθαϑὶ ἴοῦ ἴουγ οθηϊαγίθδ, 
αχϑοίοα ργοδίγαϊοη ἔγοιι 8}} ὙΠΟ Ἀρργοδομϑὰ [ἢθπὶ ἢ 

(5 ἴπ ταθτα ρσοβα (ΠΏ δη. 1: 2), ΒδΌγ Ιου 18. σ}]6α ὈΥ (Βα οἱ παῖμα δλὲς- 
παν (θη. 11: 2, 14: 1); δη4 88 δ ο]4 Ὡδπ16, ἰΐ 18 ρΡΟΘΙΘΑΠ ΝΥ υδοὰ ΟΠ 66 
ὉΥ [βαϊδὰὶ (11: 11), δῃά οὔοθ ὉΥ Ζθοβιαγίδι (ὅ: }1)ὴ. Νον ϑλίπαγ 8 
[86 νογωβουϊαῦ ἤδη οὗ νδί ἰογϑίμηθγθ ς8}} δαὀγίοπία; δπὰ ἰὺ νγ88 
ΘΕΔΥ δηὰ πδίυγαὶ ἰοῦ ΤΠ δηὶθὶ ἰο 68}} ἰξ ὅο. Βυΐ λοισ ΟΓ ισὴψ οδηθ ἃ 
Ῥρεουάο- Πδηϊ6ὶ ἰο βο}} ἃ υϑ8 οὗ ἰὸ νοσ ὃ δαδυίοη 6 νου] ὨδίυΓΑΙΥ 
Βηα δἰπιοϑὶ ἢ οΟγ Δί ΠΥ 68]} 1. 

(ο) θη. 1: ὃ (6116 υ8, ἐμαὶ ἴ86 Ηθῦγονν 1δ8 νγθγα ἴο ὃ6 ζεὰ ἴγοιι (ἢ 6 
κίηρ᾽ 8 ἰ8016θ. οι ἃ ουδίομμ, ασυθὴ ἴῃ Γοβρθοῖ ἴὸ ΣΟΥ] ῥΥΒοΠΌσθ, 961. 
52: 88, 84, ἀϊποῖϊοθϑθβ. Απιοης ἴΠ6 ῬοΥβί8ἢ8 (Π}}8 τγἃ8 ποίογιουβ, ἃπὰ ὁΧ- 

ἰοπαοα ἰο {Π᾿Ὸ γγ80]6 σογρ8 α οἰζίοε οἵ [Π6 βοϊάΐεσγ. Οἰβϑίαβϑ (6118 υ8, ἐμαὶ 

εἶα Κίηρ οὗ Ῥογβία ἀ8}}γ ἴεὰ 18,000 βϑη. Ηον σδιηθ (μ6 ἐαί6 ττὶΐοσ οὗ 
Θδηΐεὶ ἰο Ὀ6 δοαᾳυδιηἰοα ἩΝ ἃ τπϊπυΐθ οἰγουτηδίδηςα οὗἉ {Π6 παίυγο οὗ [παῖ 
μοΐογθ υ8 ͵ 

(Ὁ) δμίοὶ ἀπά ἷ8 οουιρδῃϊοηβ γαοοῖνθ μα] ἀθθ ἤδίμββϑ, βοῖὴθ οὗ πῃ οὶ 
86 οομῃρουπαβά οὗ [6 παπη68 οὗ [Πεἷν ἴ4]86 σοὰβ. 1ὴ 2 Κίπρβ 24: 17, 
ΝοΌυς ΒΘ ΖΖΑΓ 18 γοροσγίβα ἴο ανθ οῃδηρεα ἰῃ6 ἤδηδ οἵ Κιὴρ Μαείίδν 

ηἶδ ἰηίο Ζεαοζέαλ. ἩΗον αἰά {Π6 ἰαίδ ἴογροσ οὗ {π6 Ὀοοὶς οοῦθ ὉΥ {πὰ 
ποίου οὗ αϑδϊρηΐηρ ἰο ἷβ ΗἩΘΌΓΘΥ ὨΘΓΟΘδ ἴΠ6 Π8Ππι68 οὗ ἸΔο]-ροάβ} ΤΠθ 

τίροτουβ δἰἰδομπηθηΐ ἰο 8}} ἐμαὶ νὰ8 εν δῃ, δηὰ (Π6 ὈΘΑΓΟΥ͂ ἰιαίγοα οὗἉ 
.ιοδἰ Βαηΐβαλ ὈΥ͂ 411] 86 ρῥίουδ ἰῃ (Π6 (πλ6 οὗ (6 Μβοσα 668, τα 68 1ἰ ἀἰβῖ- 
οὐἷϊὶ ἰο δοοουηί ἴῸΓ 8 ΘΟΌΓΒΘ. 

(4) ἴῃ ἴδῃ. 2: 1, (89 Βαδυ)οπίϑιι πιοάο οἵ γοκοηΐηρ (ἐπγ6 ἰ8 Ἰηἰγοἀποαά, 
γ]Ζ. ἴΠ6 βεοοῃὰ γ88} οὗ Νεῦυοπδάηοζζασ. ὙΠΟ ΓΘ οἶδα, υη]688 ἰπ ΕΖοκ. 
1:1, 16 (8 Θαιρίογεα ἢ Ηον οδπιθ [Π6 ἰαΐδ ἱπίογροίβδίοῦ οὗ (86 βαογοᾶ 
ὈΟΟΚΒ ἰο Ὀοίδκα Εἰπηθθ] ἢ ἰο (μὲ8 πιοάδ οὗἁὨ τϑοκοηΐηρ ; δῃὰ δβρϑοί!!γ βίῃοθ 
ἱξ ΘΡΡΑΓΘΏΓΥ σομ ΓΒ] οΐϑ 1:1, ὅ, 187 8566 (Π6 βοϊυϊίοη οὗὨ (86 αἱ ΕἸ ΘΌΪΥ, 
ἴῃ Εχο. 1. Ρ. 19 664. 

(σ) ἴῃ ἢ δῃ. 2: ὅ, 8: 29, οὔθ ρατγί οἵ (πὸ (πγθαϊθποα ρυπιβμηηθηὶ 18, (πδὲ 

1Π6 Βουβ65 οὗ [πΠ6 ἰγαμβ τ β80 18 δῃουὰ Ὀ6 ἰυτηοὰ ᾿Ἰηΐο ἃ ἀμησφολΥϊῥ, οὐ 

ΤΑΙΠΕΓ 8 πιογαϑ8-ἦἧεαρ. Ἡρτα δὴ ἱπιϊπιδίθ δοαυδϊπίδποθ ἩΠῺ [86 Βαῦγ- 
Ἰοη θυ τηοᾶθ οὗ Ὀμ]Πάϊηρς 18 ἀδνοϊοροᾶ. Τὴδ Βουϑθ68 ὝΘΓΘ ΠΟΘ} οοη- 

εἰγυοίοα οἵ διιπ-δαζεαά Ὀτιοῖκβ, οΓ ψ ἢ ([Π086 δ᾽ ΠΥ Ὀυγποά ; δα ΘΗ ΟΏ66 
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ἀοι)ο 864, ἰδ6 ΓΑΐΪΏ δηᾶ ἀονν πουἹὰ βοοῦ ἀΐββοῖνα [Ὧ6 ᾿ ἢΟ]6 τηββα, δθᾶ 

τα Κα {μ6ῖ δΐπκ ἄοντῃ, ἰη {μαὶ τοί Ἰδηὰ Ὡθδγ (μ6 τίν, ἰῃ0 ἃ ταὶ γν ρ͵ϑδοθ 
οὔ οἷἰαγ, πνβθπθνοῦ [86 νγαϑίθ Ὁ γ88 Ὑγαΐ. 

(5) πὰ Τδη. 8: 1, [20 ρἰαίη οὗ ὥιεγα ἰδ τηϑῃεοπαὰ ; ἃ πᾶπιθ ἔουπὰ πὸ 
ὙΏΘΓΟ 6ἷβ6, γεῖ τηθηιοηθα Π6ΓῈ 85 8 ρίβοα ἔπ ΠΡ ἴο {86 οΥ χὶπα] τοδάθσα 
οὗ 116 Ὀοοκ, ἱπαδιιυοῖ 88 ΠῸ δχρίβηβδίίοη ἰ8 δϑἀἀάθσα. ὙΏθησα αἀἰὰ 186 
Ριεοιιο- ]απίοὶ ἀοτῖνα (818 πδῖη ἢ 

(ὃ 1η Ώδη. 2: ὅ διὰ 8: ὁ, γα δηά {π6 ραπίδηπιθηὶ οὗ μοπίηρ' ἴο ρίθοοβ 
δηά Ὀαγηΐηρ ἱπ ΟΥ̓ΘΠΒ τηθηϊοπθα. Τϑ ΠΠΟΠΥ ἰο δυςὶ τηοᾶδβ οὗ ρυῃ5Ἐ- 
τηθηῦ ΤΩΔΥ Ὀ6 ἰουπῃὰ ἰῃ ἘΖΘΚ. 10: 40. 28: 2ὅ ἀπὰ “εγ. 29:22. Βυϊ δυο ἢ 
ἃ τηοάς οἵ ρυπίβιπγχαηΐ σου] ποὶ αχὶβὶ διηοηρ ἴΠ6 Ῥδυβίδη8, γῇ ὑγοσθ 
ἢε-ισογελίρρετε ; δῃα ΔοοοΓαΪ ΡΥ ἴῃ ομδρΡ. νἱ. 6 δηὰ οββέϊπῃρ ἰηΐο ἃ ἀδὰ 
οὗ ἸΙοπϑ 88 βυϊϑιἰυἱθα ἴον ἴἰ. 

(ὦ) [π δῇ. 1]. να πὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἃ Βυρα ἰάο] (π Κοερίῃηρ σῖῖὰ 186 
ΒδΌγ]ο δ) ἰ8816), Ὀὰϊ αἷβο ἃ στθαῖ νϑγὶ θυ οὗ πηιϑ16 8] ἱπβίαμηεηίβ δσὰ- 

Ὀἰογϑά δἱ {π6 ἀβαϊοδίϊοη οὗ ἱῖ.0 Ααυϊπίυβ (τυ [88 ἰοἰὰ υ8, (παὶ ΤΠ ΘῺ 
ΑἸοχαπάος 80 ἀγοδὶ οηἰεγεὰ Βαδθγίοῃ, “ ἰβοσθ ποσὰ ἰῃ ἴπ6 ργοοοββίοι 
βησίηρ Μαρὶ . .. Δηὰ δγίϊδ8 ρΙαυίηρ οη 8ἰγϊ ρϑα ἰπϑίγυταθηίβ οἵ ἃ ρϑου- 
Ἰἰδν Κἰηὰ, δοουβίοιηθα ἰο οδηὶ (6 ὑΓδ[β6β οὗ {Π6 Κίηκ (ν. 8.) 

(0) Ασοογάϊηρς ἰο Ἠοτοά. 1. 19ὅ, ([πΠ6 ΒΑΌΥ]ΟΙδἢ οοδίαπια οοηβίϑιοα οὗ 

ἰπγθα ρϑτίβ, ἢγϑὶ [Π6 π|ιὰθ δηά ἰοηρ' ραπίδίοοπμβ ἴῸΓ (6 ἰοναῦ ρδτί οὗ 186 
ῬΘγβοῦ ; ΒΘοΟΠαἾγ, ἃ τ Ο ]δη βῃϊγιὶ ; δηᾶ {ΠΙΓάΪγ, ἃ Ἰγρα ταβηῖ]α ἢ ἃ 
εἰγά]ο ἀγουπὰ ἰϊ. Οἱ [88 ΟΥἹπάοΓ τῸ]}}8 ἑουπὰ δὲ Βαῦγίου, Μύπιον (Β6- 
Ἰα. ἀ. ΒαὉ. 8. 96) ἀϊδοονθγθα (μῃ6 8ᾶπὶ6 οοβίῃπηθ. [1}ὴ Ὅλη. 8: 21, (86 
βδτη6 ἴἤγοθ Ἰἰοδάϊησ δηὰ ῥσγίποὶραὶ αγίϊοϊοθ οὗ ἀγθϑβ δγθ ρδγίἰουϊαγζοὰ. 

Οἰμεῦ ραγίβ οὗ οἱοι ῃΐῃρ 8.6 ΤΏΘΓΕΙΥ τοΐογσγεα ἴο, Ὀὰΐ ποῖ βροοϊβοβίθα ; δυΐ 
{π686 ραυτηθηίβ θαΐησ ἰαγρα δα ἰοοβα, δηά πηδάδ οὗἁὨ 46] !ςδῖ6 πηδίοσί αἱ, δγ 
τιθηἰοηθα ἴῃ ΓΟ ἴ0 ΒΠΟΥ ΒΟΥ ῬΟΥΥΘΓΪ688 [886 ὌΓΤΠΒΟΘ ΜΆ8, βίποθ {ΠΟΥ͂ 

ΜΈΓ ποΐ ονϑῇ βἰησοα, Ηον ἀϊὰ 4 Ῥβευάο- δπὶοὶ οὐίδίη βυσῦ ραγιϊςυ δ γ8 
88 (Π|686 ἢ 

(0) Ὥμη. 6: 10 «ῃονβ, ἰῃδὶ (Π6 τοραὶ ἰοκβθη οὐ ἤόποῦ Ὀαβίοννοα, τὰ8 ἃ 
οΟἾ]οΐ ον ροϊάθηῃ ομαὶπ ρυΐ ἀγουπα [Π6 πεοκ. Βυίββοπίυβ, ἴῃ 818 πτοσκ οἱ 
τ Ῥογβίδη ἀοηὶπίοη, [88 ΒῃΟ ἢ ἴΠ6 Β8Π|6 ουδίοϊῃ διμοηρ ἴπ6 Ῥογβίδῃ 
Κίηρβ, ψῆο, ποῖ Πα ρΓΟΌΘΌΪ, θογτονοά 11 ἔτοπι (86 ΒΑΌΥ]ΟΠ8ΠΒ. 

(5) ἴα ἴλδπ. 6: 8, “186 Ἰαννβ οἵ [π6 Μϑᾶθβ τ μοι σμδηρθ Ποῖ γα ΤΠ 6ῃ- 
ιἰἰοπθά. [1η ἔδϑιῃ. 1: 19 δπά 8: 8, γα αν σορϑδίϑα τηϑηϊΐοῃ οὗἉ 1818 βδ 9 
ΡΘουΪ αΓ ουδίοῃ. ΤΠ γθϑβοὴ οὐ (18 ῬτΟ ΔΌΪΥ ψγ88, (πα 106 Κίπρ νγδ8 
τορσαγάοα 88 (ἢ)6 ἱπιρογβοηδίίοη οὗ Οττηιβά, ἀπά ἱμογοίογο 65 ἰπ[8}}}]6. 

(Ψ) ἴῃ ὕδῃ. 7: 9, αν ἃ ἀδββογὶ ρίίοη οὗ {πὸ ἀϊνὶπο [ἤγοπο 88 ρἰδορὰ 
Ὁροῦ πιουαδία εὐσλοοῖδβ. ΤὨΘ βαπὶῈὸ ψγὸ ἢηά ἴῃ ἘΣΖοκὶοὶ ἰ. δηὰ χ.; σ πο 
ΤΘΏΔΟΙΒ ἰΐ αὐϊΐ9 ΡΥΤΟΌΔΌ]6, ἰΒδὲ [μΠ6 Βδου]οηΐδη [ἤτοηθ τγὰϑ οοηβίτυοϊοα ἰπ 
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(88 Αγ, 50 ἐμαὶ [86 πιοῃδσοὶ ταῖρηΐ ΤΟΥ͂Θ ἴῃ ῬχΟσΘϑβίουβ, τ 4}1 [16 
ἰπβὶρτιΐθ, οὗ ΤΟΥ δὐουὶ Ὠΐη. 

(5) Τ᾿ ἀθβοσνϑβ βρϑοΐβὶ γϑραγκ, (δαὶ Ὠβη 16] μ88 σίνϑῃ ἰηάἰνιάυα) ο[88818- 
ΔΕ ΟὨΒ οὗ ρχίδϑίβ διὰ οἷν 8 }8, Βα οἢ 88 ΓΘ ΠΟΎὮΘΓΘ 686 σίνϑη ἴῃ δοσγίρίυγο, 
δΔηα [86 Κηοπ]οάρα οὗὁἨ ὙΙΟΘἢ τηυδὲ ἤν ὈΘθη δοαυϊγοὰ το ἱηι ἰδία 80- 
φυδίπίδηοθ τ [86 δίαίθ οὗ ἐίῃρσβ ἰῃ Βαῦγίοη. [1}ὴ 0 8η. 2: 2, 10, 27,186 
ΨΆΓΙΟΙ8 01458868 οἵ ΑἸ ΠΘΓΒ δηᾶ ᾿ἰ᾿ἰογαίὶ ἀγὸ ἠδιηθᾶ. 1η 128}. 8: 2, 8,186 ἀϊθδτ- 

οὶ οἰ48868 οὗ τηϑρίείταίο5, οἷν" 88, δῃ ἃ ΓΌ]ΘΓΒ, ΔΓῸ ΒρΘο ΠΟ Ά ΠΥ πβηχθά. Οἡ 
118 ὙΒοἷΘ βυ)θοί, 1 τηυδί τοίοσ (ὴθ τοδάϑγ ἴο ἔὗχς. 111. οπ ἐλο ΟΠαϊάο68, ᾿. 
84 86ᾳ. αῦονθ. Βθποο ἃ “αοοαδαδαῃ τυτῖϊοσ οουἹὰ μανο ἀογι νὰ βυοὰ 
Κηονϊθάρο, ἱξ νου Ὀ6 ἀἰβῆςυ]ς ἰο βαυ. [{ 18 οῃβ οὗ {μοβ6 οἰγουϊηθίθηοεβ 
ὙΟΒ οοὐ]ὰ ποὶ νγ6}} θ6 ζεϊσπεά. ὅθυθσαὶ οὗ (Π6 πᾶπμθ8 ΟΟΟΣ ΠΟΥΘΓΘ 
εἶδα ἴὴ ἐμ6 Ηδθὺ. Βί 16, ἀπᾶ βοπιὸ οὗἩ ὑἔβθῖλ δγθ δυϊάθηι γ ἀργίναίοϑ οἵ [ἢ 
Ῥαγβὶ οὐ Μοάΐδῃ Ἰδηρσυαρθ ; 6. 9. Ἰ3 ἰπ 6: ὃ, ἃ πδῖηθ πῃκηόνῃ ἴῃ [86 
δος Οὐ {86 οἶδαὺ μδπὰ, βουϑσϑὶ οὗ [ῃθῃλ ἃσ δχο υδίνοῖν Ομδ! άθδῃ ; 

68. ξ- Πλδη. ὃ: 8, λλΥλ ΠΣ, ΔΌΣ. οἵὁἨ τ οὗ ΠῸ ῬγοΟΐΆΠ6 ΧΊΟΣ Ὧ88 ρίνθη 
16 Ἰοδδὶ ἰπί. Ηον οᾶπιθ ἴμ6 Ῥβουάο- ζδῃ161 ἴο ἃ Κπον]θάρσο οὗ βυοἢ 
οἴδοοχ ἢ 

ΕἸΏΔΙΪγ, [80 ραββαροβ ἴῃ 8: 10, 20, 'ῃὰ τοβρϑοὶ ἰο ἴ)6 ὙΥΑΤΟΒΕΒΒ, ἰ8 
τοοϑὶ ἀδοίβινα ῥὑσζοοῦ οὗ δὴ ἰηπιἰπιαΐθ δοᾳυδίηίδηοα οὗ [86 υγῖίοῦ τῖι}} (6 
Ῥαγϑὶ οὔ Ζογοδβίγιδη βγυβίϑθιῃ οἵ σγϑ ρίου. 10 [ἢ τοϑάδθ Μ}}} ἰυσγῃ ἰοὸ [86 
Βδιρδτκβ οὐ Ρ᾿. 108, 6 Μ1}} δββῈα ον Ὑ6}1} στουῃαρα (18 δἰδίθσηθηΐ 18. 
Δοοοσάϊηρ ἴο ἐμαὶ βυβίθω, [6 ρΡ᾽δπθίβ ΨΌΓΘ ἐμ ἰοἀ Ὀγ «4πιδλαδραπάξε, 
δηἃ ΘΓ ρυδγαϊδη8 δηᾷ ἐσαίολογϑ ρΡ]δοοα ΟΥ̓ [86 υμΐνοσβθ ὈΥ Οττηυϑα, 
δ τυηηίηρ ἰο δηά τὸ ἰο ἀἰβοβασγρο (86 ἀυ(γ οὗ (μεν οδῖοθ. Ὁῆο ἐσαέοἦ- 
ἀγ8 ΜΘΓΕ Ἰῃο]υάρα διηοης ἰδ6 Ζ12ὲὲ δἤῆιπογοε οἵ ἰῃ6 Ῥδγβὶβ, απὰ Νευυοϊδά- 
ὩΘΖΖΩΡ δρθδῖκΒ οὗ [μ6 πὲ 88 οδ᾽ϑϑίϊαὶ δϑίηρβ, δῃπουποίηρ ἴο μἷπὶ (6 ἄθογθθϑ 
οὗ οδυνθῆ. Τἢΐ8 νίϑνν, θογοπὰ 41] ἀουδί, Ὀρϊοηροα ἰο δπὰ οοῃδιλιυϊρα 8 

Ρϑεί οὗ ἴδ Οδαδϊ δὶς γο]ρίοῃ ; δηὰ 17 ποὲ ἱπαίμϑηουβ, ἱ6 οϑτὴθ ἱπίο Βδθγ- 
Ἰουΐα Δ (6 ποσί μβοσῃ Ομ 66 ᾿νϑάθσβ δηὰ μοῖρ Μίαρὶ, Ηον ολπιθ 
16 Ῥβουάο- Π.δῃΐθὶ ὈΥ Καον]θάρο βυςὶ 48 {ῃ18 ἱτηρογίϑ ἢ 
1 ΘΣΘ ΘΕΒῪ ἰο δι ἃ ΤΩΔΩΥ ΙΏΟΣΘ ταϊηυΐθ οἰγουτηδίϑησαβ ἰὼ Βῃονν (ἢ6 

ὀέδίονγίοαΐ αατοομιθηὶ οὗ [86 Ὀοοὶς οὗ .δηΐθὶ πὰ (6 ιἰδίογυ οὗ ἴΠο80 
Εἰπιο8, δῃᾷ ϑροοίδ! } 118 δοοοσάβῃοθ ἩΠῈΕ [86 ΤΔΏΠΟΓΒ, Ομ ίοιη8, οἰτ]] δηὰ 
ἱογβίϊοδὶ οὔοοσβ δη δσσϑηροιηθηίδ, οἵ. οὗ (86 ΒΑθΥ]ο;βἢ σαρὶία]. Βαὶΐ 
Ι ἄδοιῃ 1 βαρογῆυουβΒ. ΑἹ] (δ6 σεϑδὶ ογϑηΐαὶ δῃι αΔΣ1ΔΠ8 ---- δα σἢ τη6ὴ 
δὃ8 ἤρφοτγος, Μυμίοσ, δοθ οββοσ, Ηοσάοσς δηὰ οἰ 6 1 ---- ΘΟ 6 8 Ἰηἰϊχηδῖθ 

Κκηονϊοάμο οἵ ογϊϑηΐδὶ οὔ)θοίβ διμὰ τηδίίοσβ ἴο ἰμ6 τειοῦ οὗ ϑδηῖθὶ. Ηδθθ- 
Το δηὰ ΜιυηϊοΣ δρὰ Ηργὰοσ 40 (δι18 ὙΘΥῪ ὨΘΑΓΕΪΥ δὰ Π]]Υ; δηὰ θυ 

ΘΟ οβδοσ, οοἱά δηὰ βκορεϊοαὶ δὃ8 ἢ6 ψὰϑ ἴῃ χεδβρθοὺ ἰὸ σϑνϑἰδιίοῃ δηὰ 
ονοσγίμλησ Σαλσϑο]ου8, ἀο65 ποὶ μεδὶίαίθ ἴο ϑροδὶς ἰδ: “ ΤΤΌΪΥ τὸ δηᾷ 

885 
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ἴῃ 6 Αταπιδεδῃ ρατὶ οἵ (π6 ὈοοΚ [2: 4---ἱ!.], τηδιίον οἵ ρτεϑὲ ἱπῃροσίδποθ 
ἴον δποίθηϊ ἰϑίοσγ. [π Ὁ δηΐοὶ, ννα β6] ον (μδί (86 ΟὨἹῪ ταιμδίηβ οἵ ἴ86 
τλοάθϑ οὗἉ {πη Εἰηρ' πὰ (Π6 ουδϑίοιῃδ οὗὨ [86 ΒΑΡΎ Ο5 ἢ ροτγὶοᾶ, ἰοροῖμοΣ 
αἰ (6 τοιηδίηβ οὗ τμοὶγ δησίθηὶ ᾿Ἰβηρσυδρα, Ασα ργοϑοσνοᾶ; ψ 116 (86 
ατθοκβ Βανο ρίνθη υ8 ΟὨΪΥ ἃ Ογεοίαπ υἱαῦν, οὐ αἱ πιοβί, (ἸΚ6 ἴμαὶ οὗ 
Βδγοβι8), ΟὨΪΥ ἃ Βδυυϊ]Ἱοη δα υἱονν ἰγδηδίοστηβα ὈΥ͂ (6 Οτεεκ οθθ. ὙΤηδ 
γγΠ 016 ὙΔΥ 8Π4 τϑηποΓ οὗ ἸὨ(οτργοίϊηρ, βἰζηβ δη ἀγθαπηβ, [ἢ 6 ΟΣ ἢ ΖΣϑοα 
οὔτ 6 ῥυ θϑΕ]γ οββίθ, δηὰ {μ6 Ἀϑιΐοη οὗ ̓ ἰνὶπρ' απιοῦρ (Π6 ἰδία ΒΟΥ Ομ δ 
ἸΩΟΠΆΓΟΝΒ, πὰ Αἶθ0 βοῖηθ Πἰπίδ σοβρθοίίηρ [6 Μοάο- Ῥογδίδῃ ροσίοά, οὔθ 

βπα5 ἴῃ ἴΠ686 τοπηδίηβ, (Ὁ 610 σβϑομο6). ΑΑ ποῦϊθ οοπορδϑίου [Ὸσ ἃ 

οοἷὰ βκοριίοδὶ ηἰδίοσίδη ; γϑῖ, ἃ9 811} δοκποπ]θάρο, 6 νὰ8 ἃ τῶδη οἵ ἀϊδ- 
εἰηρσυϊθϑηοα ἰαἰθηῦ δηὰ οὗ εχίθπαιγθ σβαασοῦ. ΑἈῃ ἐχρεγέ ἵπ Οὐ θη(ΑΙ 
ΠΙΒίΟΥΥ, ΤΩ ΠΠΘΓΒ, δσυδβίοπμιβ, ἃγίβ, ρον ΓΙ ηΐ8, ρΘΟΡΤΑΡὮΥ, δηπᾶ (Π6 [ἴΚε, 

σδηποῖ Ὀυΐ Ὀ6 δίτυςοκ ὙΠ} (86 Δρραγθηὶ θδΆ86 οὗ [ῃ6 ὙσΐοΣ οὗ Τϑζδηῖοὶ ἰπ 
[86 τιϊάϑι οὗ βυσἢ τηδίίοτβ, δηα (Π 6 ΘηΕἶγθ ὉΠΟΟΏ ΘΓ ἢ6 μον δδουῦὶ Ὀοΐησ 
ἀειοοϊοα 48 ἰδοκίηρ ἴῃ δχδοὶ Κπον]θᾶρθ. ΤΙΌΪ τὶ ἰ8 βοιμοι βίης, ἴο τυτῖϊθ 
ΒΌΟἢ ἃ ὈοΟΪς ἴῃ δυσῇ ἃ ΜᾺ --- ϑοιῃοί ηρ,, τλοσθονεσ, [μδὲ ἰγαπβοθηἀβ (86 

ΔΌΪ Υ οὗ ἃ ἴὌΓΣΟΓ ἴῃ ἴΠ6 ΜαἼοσλραθδη ἄδγ. ΤθογΟ ὙΟΙΘ ΠῸ ΒΟΌΓΟΟΘΒ 
πθδηςα 6 οοὐἹὰ ἀοτγῖνο 411 (6 Κπον]οάρο ἀϊβρίαγεὰ ἰῃ (818 σόοσκ. Ιὲ 
Τοαυΐγα8 δὲ ἰθαβί ἃ στϑδίον βίγείοῃ οὗ {6 ογεάμίοις ἴο Ὀ6] ον ἰπ δας ἃ 
Ῥρουάο- Παηΐοὶ, (ῃ8η 1ὲ ἀοο8 ἴο Ὀ6] ον ἴη (ἢ 6 ΓΘΆΪ ΟΠ6. 

(6) ΤΙ ργορδεὶ [816] δα δοῃιθιρογασὶθδ, ἩὮΟ ΘΓ ΘΟΠΙΡΘΠΙΟΏ8 ἱπ 
οἤῆῖοο, δηὰ νῇο, 1 ποῖ ῬΘΥΒΟΏΑΙΪΥ δοαμπαίηϊοα τ Βΐτῃ, δὲ ἰϑαϑὶ ὑσοτθ 
Ἰϊνίηρ ἴῃ 4 οοπαϊίου ψ ΟΝ τγὰ8 |Κ6 ΐ8 οὐσῃ, δοῖθ Ῥθοῦ γι ἰ68 οὗ δ 
οουτί-"Π 6 Ἔχοοριθά. ἘΣΖοκίθὶ νγα8 Ῥγοῦ Ὁ ΪΥ οἷάον ἐπ δη ἢ6 ; Ζεομδγίδη δηᾶ 
Ἡδσραὶ γουηροσ. ΜΙ ΟΝ, αἰδο, γγ8ὁ8 ἃ ΟΘΏΓΌΣΥ γοῦηροῦ; Ὀυϊ Β6 ἄοοδ 
ποῖ β6βπὶ ἴο αν Ὀ66Π ὈΟΤῚ ΟΥ (0 πᾶνα ᾿ἱνοὰ δογοδὰ; δηὰ ἐπογοίοσε Ἦθ 
σδπηοῦ ὃς Ὀτουρῆὶ δι τὶν ἰηΐο [Π6 σοτηρασγίδοηθ. Βαὶ ἘΖοκῖοὶ δπὰ Ζϑομδ- 
ΤΙ ἢ ταιηδίη; 8ηα 1ζ ὈΘΟΟΙΙ6Β ἃ ΠΙΔί6Γ οὗἩ το ἱτηροσγίδησθ ἴο ἱπαυΐγα 
ἩΔΘΙΠον [16 θΟῸΚ οὗ Πϑδηΐθὶ ὈΘΑΓΒ ΔΏΥ δι ΓΙ πρ ΓΟβοι Ϊαησο ἰο [86 ῥγὸ- 
ἀμιοιΐοηβ οὗ (6 ἔνχὸ ᾿δδβί-παπηθα ρῥγορμοίβ. [ὲ 18 ἱπ (Ὠΐθ ΤΑΥ͂, [881 τὸ 
υηάεογίαϊ ἴο ἡπᾶρο οὗὅὨ [86 οἰαίπιβ οὗ δῷ αὐΐδοῦ ἴ0 ΘΩΥ͂ ραγίουϊαῦ δρθ. 
γε οοτερατθ Βἷτα πὴ οἶμον {κα πάθη οὗ πὲ αρ6, δῃὰ δθ6ὲ θοῦ ἢ6 

[85 (Π6 Ββίαπῃρ οἵ {π6 ρογίοα ἰῃ αυδδβίϊοῃ ἱπιργοββοὰ ὑροὴ δἷἶπι. 1 80, 1 8 

βίγοηρ, ὀϊγοιπιβίβη Ἶ8] ἰΘβ ΠΟ ΠῪ ἴῃ ἔδνοῦ οὗὨ ἰμ6 οἷδῖπιβ το ἃγα στδὰθ 
[ον ἴθ αρθ δηὰ ρϑηυϊῃθηθδβ οὗ 18 ρτοἀιυοίίοη. 

Τι 13 ΡΙΌΡΘΓ [0 τϑσρασκ, Βθγθ, ἰπαὶ [86 ὈοῸΚ οὗ Ηαρραὶ, αἶβο ἃ ργορῃοὲ 
οὗ {μ6 6χὶ]θ-ρογίοα, 18 ἃ ν ΥῪ βδοσὶ οὔθ, δῃὰ [88 ΟὨΪΥ ὁπ βρϑοϊῆς οὐ)θοὲ 
ἰη υἷϑν. ΤὨΪΒ ἴδ ἴο ὉΓΡῈ οἡ [6 ἰασρίηρ πόογῖκ οὔ (θη ρ]6- θυ ]ἀην. ΟΥ̓ 

σοῦσβα (π6 Ὀοοῖς ἰ8 ΡΑΓΑΘΏΘΙΪΟ ΟΥ Βογίδίοσυ. Οπθ οὐ ἔνγο ββοσίὶ ϑεῃπίθῃοϑβ 
ΟὨΪΥ διὸ ργοαϊοίζυο, ΥἱΖ. 2: θ---θ, 21---28, Ὑ7 6 τᾶδῪ ᾿βογείοσο ἰΔῪ (μὶ8 
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ΌὉΟΟΚ ουἱ οὗ οὔτ ρῥγεβϑηξ δοοουηΐ, δῃ ἃ ΔΡΡΙῚῪ ΟἼΣΒΘΙνΘΒ ἰ0 8 ΒΌΣΩΠΊΔΙΎ ΟΟΙΩ- 
Ῥδσίϑοη οἵ (86 οἰβοῦβ ψ| (86 ὈοοΚ οὗ ζ8ῃ 16]. 

1ι νττὰϑ ομαγδοίοσίβιϊς οἵ [86 Ομδιἄθθδ, ἰο 186 δυπιδοἰίοαϊ γεργεεεπίαίξίοηξ 
Ὀδγοπά 8ηγ Οἵδοῦ πϑίϊου ἢ ΒΟ. ἯὙ͵ὸ δγ δοαυδίηἰοἅ, Βυὶΐ ἰὲ 88 
ΘΟΣΩΠΊΟΗ 8430 ἴοῦ ἴ6 Μεάδθβ δηὰ Ῥϑγβδίδῃβ ἴ0 ΣΏβ Κ δὴ δρυπάβῃιὶ 0.30 
οὗ 186 ||κ6 ἱπιρ ΣΎ οὐ ῥἱοίογαὶ τοργοϑοπίδιίομβ 41} (6 ταοηυπηθηίβ οὗ 
Μ|αὰ]ο Αδίβ, ου ἴμ6 σγοδί Μοβοροίβιηιίδη ρῥἰδίπ, ἤο86 Πογοιοίοσο ἀἰβοονοσγοᾶ, 

διὰ (8086 ΣΘΟΘΏΕΥ αἰδἰ ἰοΓΓΘα, ἀγὸ ἢ]1]16ὰ τ ῖϊἢ Βγτηροΐδ οὗ ναγίουβ Κἰπάβ, 
ΘΔ ἃ δρδοίϑ!γ οὗ Ὀεδδίβ (μδὲ δγὰ οὗ ρσίχαπίὶς δῃὰ στοίθβαυα ἕοόσιωβ. [ἢ ῃῸ 

Ῥδσὶ οὗ πὸ νοῦ ἃ [88 186 ἰαϑίθ ἕοσ ([8Ὡ6 Βυρδ δηᾷ (16 στοίθβαυθ δὴ οδγ- 
τἱϑὰ δὸ ἴϑσ. [ἢ πὸ ρασί, [88 (μ6 δἰἰδοϊιπιθηΐ ἴ0 βγτηῦοὶ ἀθνοϊορϑαᾶ ἱϊβοὶ 
ἴῃ 80 ΠΔΗΥ͂ Δηὦ βυοὶ δἰ ηρΊ αν ἩΆΥΒ. 

1ι ἰδ βιγ Κίηρ ἰο ποίθ, ΒΟΥ τι οἷ ἃ ἴδηι] αν νίονν οὗ ἰμο86 ρϑσβοῃβ δηᾶ 
ΚὨϊηρθ Ὑ ΐοἢ βυγγουπαάρα ΕΣΖΕΚΙ6Ι, Ζρομασγίδη, δηὰ Τδηΐοὶ, ἱπηργοβθοᾶ 
ἐιβο]  οἡ {πο ὲγ ταϊηά5 ἐπ [86 ὙΑΥ οὗὨ βμδρίηρ (πεῖν ἰδϑίδ, δηὰ ρᾷνε ἃ οοΐοσ- 

ἑπς ἴο 1ποὶν βίγυ]6. [ἢ ΕΖ κὶοὶ, [μ6 Κίηῃρ οἵ Βδῦγ]οη ἰ8 ἃ Βυρε οαρὶθ, ΤῸ 
ΟΙῸΡΒ ο΄ 1Π6 ἴορ Ὀγβϑποῖθ8 οὗ [ἢ6 σθάδυβ ἰὰ 1,ΘὈδποη, δ σΑΥτθ8 ἴῃ θὰ ἰὸ 
Βαθγΐοι ; δηὰᾶ {86 Κίηρ οἵ Εργρὶ 16 ϑυταθοϊσϑὰ ἱπ [Π6 δα πι6 ὙΔΥ, ηεμέαζέ: 
παπάς, ομδΡ. χνὶ. [ἢ ομδρ. χῖχ. 8} 18 ργαϑθηϊθα ὑπάοσ ἐδ6 ἱπηαρθ 
οἵ ἃ Ἰἰοῃθδβ. [Ιπ οὔδρ. χχχὶϊ., (86 Κίηρ οὗ Εἰχγρὶ ἰδ ᾿Κοηθὰ ἰο ἃ σσοοοάϊ]θ 

οὗ τ[μ6 Ν1]Θ. [Ιῃ χχχὶ., (μ6 Αβδυσίδῃ, 10 δὰ θθθῃ ρτοδίζαϊθα, 18 βυτι- 
ὈοΪ!Ζοά 88 ἴμ6 Ἰοβιίεϑί οὗὨ (δ)6 ἴΣε68 ἴῃ 1μβθϑηση ἴῃ (86 ἀΔγ οὗ 8 Ἔἐχδϊίδίΐοῃ. 
ΑἹΙ εἰ6 ἔον]β οἵ 6 αἱῦ Ὀ01}}} [Πι6]Ὁ Πθϑ(8 ἴῃ ἐϊβ ὑουρ ϑ; ὑηάθν [8 ὈΓΔΠΟΙ ΘΒ 
ἀϊὰ (μ6 Ὀθαβίϑ πα γβροβα; δῃὰ ὑπάδσ 115 ΒῃΔΟΥ 4]] ἰμ6 ρστοδὶ ἡδιϊοηβ οὗ 
16 δατῖ ἀποῖν, 81: θ, οορ. [)λ4π. 4: 12,21. Ενβὴ Θοθ οββον (ΥἾ εἰι- 

(ἀδθοδίςδίο, 5. 240) Γ]]Υ δάηλ}8 ([Π6 οὐ θηί4] οοβίπτοθ οἵ ΕΖοκίοὶ : “1ὴ 
Ἀ18 οοτῃροϑιϊίοιβ, 8 ΟΠ] δ θο- ΒΑΡΎ ]οπΐδη ἰοη6 ἰδ 80 ῥσγϑαοιηϊηδηΐ, {πδὲ ἢθ 
ΒΡΘΔΙκΒ ουἱ [Π6 σμδγδοίοσ οἵ 818 ρὲ ἰῃ ἃ βίσἰ Κίπρ' τηδηποσ, ΤῊΐβ βυτηθοϊ!- 
δ] βίγ]6, (μδὶ (υηάογ- Βασγιοῖ, [μο86 ἰθγγ] Ὁ]6 Βοσβοβ οὗ ἐβυποσ πὰ οὴ 
ἄγαν ἴθ, ἐμαὶ Βαρρῃγθοἄσοπο, ὑπαὶ οσονοσίης Ἀγο ἀθοκοα ἘΣ ἰῃ6 ΟΟΙοτα 

οὗ ἐμ6 ταΐϊηρον,, Ὀοϊοηρ ἴο [86 Βαθυ]οηΐβῃ οοατὶ ἴῃ ἃ ΒΟΥ ]ΟΙ δ ἐθιωρὶθ ; 

δη βυαθο ]ἶδπὶ 18 88 πιο τλογ ργθαἀοπιϊπδηί ἴῃ ΕὐΖΘ Κἰ6], ἰμδη ἴω ᾿βαίδῃ, 

88 1:6 ΡΟΘΙΓΥ οὗ (86 Ἰαίίαν ἰγϑηβϑοθηᾶβ ἰμαὶ οὗὨ ἰμ6 ἴοστηον." ΤὨϊΐβ 8 8 
δβισἰ Κίησ Ρἰοίαγθ ; Ὀυΐ ποῖ πῆογα βίγϊ Κῖηρ ἰδ ἰγυ. ᾿ 

Ηον βἰδηάβ ἰΠ6 τηδίίοτ, ἰὴ γεϑροοὶ ἰὸ Ζϑομαγίδῃ ἢ 1 ἱηοϊυαὰα ἴῃ ἰῃ6 

ποῖκ οἵ Ζεοδαγίδῃ, {116 τοιαγηθα οχὶϊθ, ον (86 β;γϑὲ εἰρδὲ ομιαρίεσβ οὔ (Π6 
ὍοΟΚ {μαὶ ὈδΘΑΓΒ ΐθ8 πϑ!θ. 10 80, ὈΘΟΆ.,86 1 ἀξδθῦλ [6 ΔΡρΌΠΙΘηΙ8 [ῸΓ 
Π6 οοταροδιιίοη οὗ [6 ἰα8ὲ βὶχ σῃδρίθυβ ὈΥ͂ δ οἷάθὺ ρσορμοῖ, (ργοθβοὶγ οὗ 
[ὴ6 8816 Ὠ8Π16), ἴο Ὀ6 οὔ [868 ὙΠΟΪΘ ὑπΒΏΒΥΓΟΓΘΌΪθ. ΕΘ ΟἿΓ ΘΟΙΏΠΠΟΏ 

ΔΌ μου Ζοὰ Ερ] ἰβἢ νϑυβίοα ᾿88 ἰβκθὴ δυο ἃ στουηά, ἀδίϊηρ [6 ἤχει 
εἰκῶι ομαρίοτβ ὅ20---ὅ18 Β. Ο.. δρὰ {16 Ιαδὲ βὶχ ὅ87 Β. (., [Ὸ ἰ6 ἱπάοοά 
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Ροβδίδ]θ, οὐ βοΐ ἃ στουηά, ἱμαὶ (16 8816 τῶϑῃ ΣΩΒΥ μᾶνα σι οι οι 
Ῥαγίβ οἵ (86 Ὀοοκ; δυΐ [86 ἀἰθοΓΡΘΏΟΥ οὗἉ δ.γ}γ1]0 δῃὰ πιδίζοσ ἰδ ἰοο ὅτοθξ 
ἴο δάπιϊε οὗ ΔΏΥ οοηβίἀθγα]θ ργο Δ Ὀ Πγ. 

Ηονν ἰδ ἰΐ, ἰβθη, τὰ (886 ργορμεοὶ Ζϑοβαυῖδ ἨΪῸ οδηθ ουὲ οὗ ΕΧῚ]6 ἢ 
Εζτα ὅ:1. ὙΤδαῖ σοθονηθὰ δη(αυδτίδη, δίδμορ Μύπίοσ, δ85 ρίνθη κῖ5 

ορίῃίου δι : “ ΤὨΘ ρῥγορμϑί Ζϑομαγ δῇ [88 δθονση, ἰη ἢ18 ν]βίοῃδ, ἃ οοΐοξ- 
ἱπς δ ορϑίδος ἰογείχῃ ἰο [μ6 768, δηὰ τ ΣΟἢ οου]α ἰαἶκο 118 οσι βίη ΟὨΪΥ͂ 

ἰη Ομδιάθβα. Ηθ βρεᾶκβ οἵ ἃ βίοῃϑ Ὑ]8 δεύϑῃ δγαδ (8: 9); οὗ ἃ μοϊάθῃ 
ἰδὰρ ψἱ δονθη Ὀγϑθολ. ρΐβ, δγιιῦοὶδ οὗ (86 βονθῆ 6γ68 οὗ “ βου 
ὙΠΟ Ἰοοὶς (Βγουρ 16 ψ 8016 δαί (4: 2, 10) ; οὗ ἴουσ Ἵοδδγίοῦ, δβρὶ δ 

οἵ ϑανθῃ, ἩΔϊοΐ οὐ! ἴσοι 86 ἴουγ αυδγίοσβ οἵ (86 που]ὰ, δπά δῖα 
[μον βἰδίίοη Ὀεΐοσο 86 Μοβὶ Ηἰρὶ," (Βοεϊὶψ. ἃ. Β6Ρ. 8. 89). Βυὶ (818 ἰ8 
ἕν ἴγοτα α]}.. ἴΙη οἰδρ. 1.) γγὸ αν ἴουῦ ΒΟΓΘ68 οἵ ἀϊδἴδυθηϊς οοΐοσβ, αι οπ)9 
οὗ [0 δηροὶὶς παιο-υατὰ ρἰδοθὰ ονοῦ δπἀθ8. Αἢ δηροὶ ἀρρϑδᾶγθ σὴ ἢ 
ἃ τηϑαϑυγίηρ ᾿ἴη6 ἴο ποία ουὲ ογ84 6 αι, ΟὨΔΡ. ἰΐ, Φοβυδ ἐμ κἰ ἢ ῥγίοδὲ, 

ἴῃ ΑἸΕΥ χαγηλθηίβ, τυ ϑδίδη δἱ ἰδ σας απ, ποχὶ ΒρρΘΔΓΒ ἱῃ ν᾽ βίο ς 
δια (16 βἰψηϊβοδληοθ οὗ [μ6 νυἱδίοῃ 18 θχρίδἰποὰ ὈΥ͂ δὰ απρεὶ ἐπίεγργείον, 
ομδρ. 1}. Τθο το οἰϊνο-ίγθοθ ἐμδὲ βυρρὶγ [86 ἰδρ τηβηϊοηδὰ δῦονθ 
ΜΠ ΔὮ οἱἱ, ἀγο ἀδβοσι θα ἴῃ οἴδρ. ν.0 [Ι͂ὴ ομδρ. ν., ἃ Βγίηρ τῸ}} οὗ (ὨἱΣΙΥ͂ 
ἴϑεί ἴῃ Ἰοηρίι δῃὰ ΠΑ] 86 πη οὶ ἰῃ Ὀγοδά ἢ, ἰβ ϑθθὴ τρονίηρ ἰβτουσὰ 186 
αἷτ, πιτἐθη ἢ ἰμ6 ἀοοῦι οὗ (6 τὶοκοά οὐ Ὀοΐδ δἰάθβ, απὰ οἡ ἰδ ἰβ [86 

Ρογδβοηϊβοδίίοη οἵ ν]οκθάηθββ, ἰπγυδὶ ἰηίο δὴ θρδὲ, δῃὰ οονογϑὰ νὴ 8 
βιιοοί οἵ Ἰοδὰ ; δῃὰ 411 ἃγθ ὈΟγῃΘ ἴο (δ6 Ἰαπὰ οἵ ϑέπαγ (οοαιρ. [)δη. 1: 2), 
ὉΥ τὸ νόουλθη ΜΠ} (6 τΐϊηρθ οὗ 8 βίου. ὙΏθη οοΐθθθ ἴ(Π6 νἱβίοῃ οὗ 
(86 οδιαγίοίδ, 88 βἰδίθα ὈὉῪ Μυύπίοσ ἰῃ 186 ραδβαρα δδονϑ αυοϊοα. 
ὟἘο πον ἰμαὺ [88 τσϑδὰ (686 Ὀοοΐβ δοὰ οοπιραγοά ἰβοπὶ τ ἢ (ἰδ δὲ οὗ 

δμΐθὶ, οδῃ δὶ] ἰοὸ ἀϊβοθσῃ [86 ᾿ἐκθῆθβδ οὗ βίγ]6, τζδηηθσ, δηὰ ἱτηθρΈ Σ ἦ 

ὝΒδὰ 1 ΒΑΥῪ (μῖ8,1 που]Ἱᾷὰ ᾿ἰπλὶλ ΤῺ τοπιασξ ἰο ἰμ6 μοπογαὶ ἔδαίυγοβ οὗ 
δίγ]6, δῃὰ (6 ζϑῆθγαὶ εἰγοὶθ οὗ (βουζμὶ δηὰ γοργεβοηίδιίοῃ. ὙΒοσα οἶδο, 
ἴῃ 8}} 86 ΗἩοῦτον ϑογίρίυγο, ἰδ (6 Γ6 δηγίηρς ἐμαὶ ΘΟ ρασο 5 τ} (Π686 
ῬΙΟΡΒοίδ, οἰ μοῦ ᾿π [86 ἔΓΘαΌ ΠΟΥ οὗὨ δγιαθο]8, οὐ ἱπ (86 ἰωϊηάβ οὗ ἰδμείὰ ὃ 
Οοραγο ἰμ6 ΤὨΘΟΡΏΘΔΗΥ ἰῃ 188. νἱ. πῖτἢ (Βδὶ ἰὼ ΕΖοὶς. '. δὰ ἴδῃ. ΥἹΣ, 
ΤΠ ἀϊβδγθηοθ ἰδ ὙΘΥῪ δι γι κίηρ. ὙΤΒΘΏ ΘΟΙΏΡΑΓΘ [86 τηοὨδίοσβ ἴῃ 8}, 
Ψ]!. σἱ}]. ὙΠ} ἴΠο86 ἴῃ σοκ., δὰ [86 ΤΓΘΑΌΘΩΟΥ τ Ἡ ΠΣΟ. (8.656 ΟΟΟΌΣ. 
ΤὨΘ |Κ6 ΔΘ πον ἰουπά οἡ ἴπΠ6 ΒΑὈΥ]ουΐδἐὶ ΟΥ] πάθεα δηα ἐδρεοίσγ. Ενϑῦ 
16 βίγβηρβθ δϑϑβί ἰῃ [) δη. 7: ὅ, οἵ προ ἢν 18 βοϊά ΠΌΡΣΙ τι ἼΘῺΝ , (8 

Ρἄγαβο (δαὶ 88 πορ] υββθα 41} οοτηπιθηϊδίογβ 01] ΓΘΟΘΏΩΥ, δηὰ τὶ ἢ 
8αβ Ὀθθῆ υϑγ αἰ ΓΒ ὶῪ δηὰ ν]]]γ οχρίαἰπθά), μ88 ἤονγ Ὀ6 ῃ ῥγεδβοηϊθα 
(0 ΟἿΓ Υἱ ον διηοηρ (δ 6 τυ ΐη8 οὗ ῬΘγΒοροὶ 8 δηθὰ θ᾽ βο Β ΓΘ, ἴῃ (88 ΥΕΟΙΥ͂ 

αἰΔιυάθ ἀοβογ θα ὈΥ (6 ργορβοί, δῃά 18 οὔθ οὗ (86 βυιωροΐβ οἵ (δι Ῥα;» 
βίδῃ ἀγμδϑίυ, 88 ᾿ϑδηΐοθὶ ἀθβοσίθο8 ἰΐ ἰὼ 7: ὅ. (866 ἴδ ὕὐζωσ. δῦουθ οἢ 

[15 Ραββδβ6.) 
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Ησνν οοπι68 ἱΐ, πον, πδὶ [Π 686 (ὮΓΘΘ ΤΙ ΓΟΥΒ οὗἉ ἴπ6 6χ 6- ροσοα, βου] ἃ 

ΤΟΒΘΠ 6 ΘΘΟὮ ΟΥΒΟΡ 80 δἰ ΓΙ ΚΙΏΡΙΥ ἴῃ σΘΏΘΓΑΙ (6816 Δ ΤΩΔΏΠΟΓ δηὰ οἶγοὶθ 

οἵ ᾿πΡΌΓΥ, δηὰ ἰῃ (86 ΓΘΟΌΘΠΟΥ οὗ 17 Ηον οοσῃο8 1 (δῖ 41} οὗ ἱβϑτὰ 
ΔΙῸ 80 ΤΠ  Ὰ660}Υ ουΐ οὗὁἩ [ῃ6 Ῥα]Θβιΐῃ6 οἶγοὶθ οὗ δοιΐοῃ οὐ' ἀθδβοσὶ ρίϊου ὃ 
Οπο ἔδοϊβ δἰ πιβθῇ αὐγοαά, [86 τηοτηθπὶ ἢ6 Ὀδρίπβ ἰο τεδά ἰβθω. ΤΟΥ͂ 
ΔΙῸ ἰηἀοορα δηϊμηδί θα ὈΥ͂ {Π6 8816 ϑρ͵Σξ ; αΐ [ΠΥ 8ΓΘ [ᾺΓ ἴτοῃ τθδυὶηρ᾽ 
{86 βδῖη6 οοβίυ 8. ΜΙΑΥ ῃοΐ ΟΠ6 Δ]τηοδὶ ἴδ Κα 1ἰ [ὉΓ σταηίοα, ἰμδὲ (6 11η- 
868 οὗ (ΠΐηρΒ Β6θῇ ἴῃ ἃ ἀγθδῃὶ ΟΥ ἰγβηοθ- ἰβίοη 8.6 οορίθβ ἱῃ (ἢ 6 τηδίη οὗ 
[8οδβ6 866 ἰῇ 8 νδκίηρ ϑἰαΐθ, δη ἃ ΟΠ]Ὺ ἑοστηθά ἰπίο ΠΕ, ΘΟτ ΠΑ ΟΠ 8, ΟΥ 
Ὀἰδοθά ἴῃ ΠΟΥ ροϑίἰοη8 ἢ 10 ψνου]ὰ βαθπὶ, πονν, (Πδὺ 411 [8686 ΘΟ ΘΙΏΡΟΓΆ- 
Υἶϑβ οὐ ἴ86 οχὶ θ-ρογίοα ἢδα βϑϑη {6 οὐ ρίηδ]β οὗ [πεῖ δγιωθοΐθ οἡ (Π6 
ΒΔΌΥ]οπ δι νΜ14}18 δῃα Ὠουβ68 δηὰ ἰθπιρῖθβ. ΤΠ στοίοϑαυα, ἴμ6 ριραηίίο, 

ΘΥΘΟΓΥΎΒΟΓΟ τηοὶ [μοὶσ αγ68. Εὔνϑῃ (Ποὶγ ἀθβου ρ 08 ραγίδκα οὗ [Π6 υδυαὶ 
ἀῳρενδοῖε οἵ ἴἰι0 τϑιηοῖοῦ Εἰδϑί. “ ΑἹ] πηθη, 811 (86 Ὀδδβίβ οἵ (86 Β6]4, δῃὰ 
πὸ ἴον ἶβ οὗ 186 δἷἱγ, ἃγὰ δι δ)θοὶ ἰο Κίπρ Νυυοδαάῃοζζασ, Πδῃ. 2: 88. 50 
4“ {Π6 ἰΓγ66 ἴῃ (Π6 πυϊα δὲ οἵ [86 δαγίι, μοβα μοὶρῃὶ γοδοπϑά ἰο βοδσθη, δὰ. 

ἯΓ588 866ῃ (0 ἴΠ6 οπαβ οὗ πα βασι ---- [818 [Σσθα πουτβῃθά 8}} β6 8}, δηὰ δἷ- 

ἔοταδα βῃ6ὶασ [ὉΓ 4}1 Ὀἱγἀ8 δῃὰ δθδβὶβ δῃὰ πηθη,᾽ Ώδη. 4: 7 βε64ᾳ. Ψαυδβὲ δυο 
8 ἴγϑο 8 ργοβθηίθα ἰο ν] 6 88 8η ἱπιδρα οὗ ἴπ6 Αβεγγίδη Κίηρ, ἴῃ ΕΖοκ. 81: 
8---)Ῥ).. 80 πιυοῖ ἃγὸ ἴπ ὑνψο ρϑδϑαρθδ αἰΐκθ, (μδὶ [6 σῖτον οἵ ΤΠ απίοὶ 
848 6 δοουβϑά, ὉΥ͂ Ποηροσκο, οὗ οοργίηρ ἴτοὰ ΕΖοκίοὶ. ΤῈ ΟἸ ΠΟΥ 18 8 
ἐὸν οἵ 186 οἴαῦ, {πΠ6ὴ ΜΨΠΥ 8.6 ἯΘ ποί δἱ ΠΌΘΟΥ ἴο ριιθ88 {μπδὲ ΕΖ 9] 
οορίοα ἴτοπι ᾿ϑδηΐθ] } Βυΐ ἃ οἷοβθ δῃηᾷᾶ ταϊηυίθ αἰϊθπίΐοη ἰο {μ6 ἀϊοοῃ 
ΔΗ 5.γ}]6 οὗἨ ϑϑοῖ, βίον τηϑη ΒΕ} {Ππ|ᾶὺ Ποἰ ἢ ΘΓ 18 οορίοα ἔγοπι ἴπ 6 ΟἰΒ6Γ. 
ΒΟΙΒ τ ΓΟ ΪῪ ἄγον ἔτοπι ἃ ΒΟΌΓΟΘ Οὗ ἱπηα  ΓῪ ΤΆΠΙΠΔΓ ἢ ὈοΐΒ. ΟΥΒΟΡ 
ΘΧΘΙΊΡ]68, ΤΠ ΟΓΘΟΥ ΟΡ, οὗἩ ἀψρενδοίδ τὰ ἴγθαυθηὶ ἰῃ ὈΟΪΒ ἘΣΤΙ ΟΣΒ, δ 8.6 

δουπὰ οἡ 4]} βἰάθ8. ΤΏΘΥ ΔΓΘ Θὐθἢ ΟΓῸ γεαυδηὶ ἴῃ ἘΖΟΚΙΟΙ, [ῃδη ἴῃ 
ΘΩΥ͂ οἶδεν οὔ 86 Ηθῦγονν ττὶθγβ. Ῥασίακίηρ οὗ (18 βᾶπηθ Ομ γαοίοσ ΓΘ 
δΌΟΙ, ραϑδαζϑβ ἰῃ ϑ.δηΐαὶ, 88 βρϑδὶ οἵ [6 ἔυγπδος οὗ ΝΟΌυσμδάη 6 ΖΖΆ 88 
δοίης μοδίοα δουση ἐΐπιο8 Ποίαν (ΠΔη γ88 ΟὈΒίΟΙΏΔΓΥ (8: 19) ; δηά θογάογ- 
ἱηρ᾽ αἰπηοδί οὐ ἴμ6 στοίοβαμ 18 {86 ἀεδογὶρεϊοπ οὗ ΝΟ ΟΒΔαΠΘΖΖΑΙ Β Πι8η]8 : 

“ΗΘ οδίβ γτϑββ ἴκθ (ἢ οχ ; [86 μαὶν οὔ Ηἷβ ὈΟΑΥ͂ ὈΘΟΟπιθ8 Π{Κ6 δδρὶθθ᾽ 

ἔδαιμοσβ : δηὰ ἰδ πδὶΐδ ᾿ἰΐκο [π6 οἶδτγβ οὗ Ὀἱγάβ, 4: 88. 

1λΚα ΕΖεοϊκῖθὶ, ᾿ϑδηΐοὶ 8668 ν᾽βίουϑ οὔ [8:6 ΠΥΡΊ οὗ ρβΤοδὶ σνοσθ. Ε)2Ζ6- 

Κὶς] νψὰϑ οη ἴπ6 Ομεῦας (Ομ ΌοσΆ8), 1: 1, 8. 8: 16, 28. 10: 1δ, 20, 22. 
48:8. ῬὉδηΐθὶ νγ88, ἴῃ 16 πιδηηθν, οὐ [86 ὈοΓάρΣΒ οὗ ἃ στοδϑὶ 868 (ἱ γο 1) 
7:2; δῃὰ δσαΐῃ οὐ ἰ6 ὈΔηΚΒ οὔμο ΠΑ], 8:2, 16; δηα ᾿Δ81}} οὐ [16 ρστϑδὶ 

Ἡἀ ἀεὶ (ἰλ6 ΤΊ ρτί8), 10: 4. 1η ἃ δουηίτυ δρουπάϊηρ ἴῃ βυοἢ ΔΥῸ τίνοσ, 

ἐξ που] βδϑϑῖῃ ἐμαὶ δηΐοὶ δὰ ἘΖοκῖοὶ ᾿ἱνοθᾶ ; δῃὰ ἤθποθ (08 δδϑὺ δηὰ 

πδίυγΑΙ σϑΐδγοποο ἰο ἴθ. Βαυὶ ψὸ βηὰ ποιμίηρ οὗ (86 |ἰκ6 Κὶηὰ ἴῃ 186 

ῬΡαΪδδιΐηθ ργορῃϑίβ, 
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ΤΠ ᾿ξ ἀρροαγβ, (μδὶ 186 ττὶίοσα οὗ Εὐζεϊκῖθὶ, ϑδηΐοὶ, απὰ Ζϑοβδσίδα, 
ΕΣα οὗ Πἰκα ἰδβίο, |Κ6 αχο, δηὰ [πὸ οουῃίγγ. Ὑοὶγ ἰϑδῖθ, εἰπὸν ἑοσιμϑὰ 

ἵπ ΜΕβοροίδειηἶδ 88 ἴῃ ({6 ο889 οἵ Ὠδηϊεὶ, οὐ οοπ γιά ἴο ἰξ Ὁ ἰοὴρ τοεὶ- 
ἄδθωοθ ἰἰθγα 88 ἰῷ 186 οϑ86 οἵ Εὐζϑίκῖ αὶ δηθὰ ρϑῦθδρθ οἵ Ζαοϊιασί ἢ, [δὲ 

ἀονοϊοροὰ ἐἰβο] Γ ἴῃ 8. δία} δγ 8. γ}]6 δῃά οἰγοὶθ οὗ ᾿τηβρ ΣῪ ἷπ 8]] οὗ {μεπ|. 

Ιηαϊνίάυδι!γ ἀϊδιϊηςὶ ἱπάθοά ΠΟῪ ΔΓΘ; ΠΥ δπουρὰ ἰο ϑθον {πον ἱπάθ- 
Ρϑθῃάρῃςθ οἕ δϑοὶι οἵμοσ. Ὑ οἱ ἴῃ6γθ 8 ἃ ζϑῆθγαὶ Μοϑοροίδτηΐδη, Ομβίθδη 
06 ἀϊδυδβοά ονοσ δἱἱ {μοὶσς οσκ8; δα [ΠΥ βίβη ουἱἱ 4υἰ}6 ἀἰδι! ΠΟΙ]Υ, 88 

ἴο ΠηΔΏΠΘΓ, ἔγοσι αἱ (μ6 Ῥαϊοβδίϊηθ τσίοτβ. ΝῸ οὔβ ἔβαν τ [86 ΟΥΩΡ 
πδὶ ϑογὶρίατοβ, δηὰ ἩΐΟ 8 γγ06}} νϑυββα ἴῃ οὐ 108} τηδίζοσα, οδῃ Παρ ἴδ. 
ἀϊϑιϊηοὶ ἔδαϊίην, τμαὶ Πδηϊοὶ, ΕἸΖοκίοὶ, δηὰ Ζϑομδγία!), Δα ὙΤΙΘΙΒ δὲ σέπ6- 

σῷ ἴῃ οομιρατίϑου Ἡἱ ἢ (86 ΑΙ Θϑίμθ δυίποῦθ, δηὰ γαῖ δἰίορείμεν οἵ δ 

κίπάγοὰα βρίσὶἐ αὔιοηρ ἰβοιαβοῖσθα. ὙΒΘΓΘ, ἴῃ 41} 86 Ηοῦτον ργορβεία, 
δ ἰῃ6γ δηγίδίης ᾿ἰκ Εὐζαῖ. ἱ. χ. χἹ]---σ νυν,  δη. νἱν τα, δὰ Ζεεδ. 
νι 
Ηον οδπιθ ἰΐ, ον, ἰμαὶ ἃ ρεβεμάο- Ζαπέοὶ 8θου ]ὰ Ἰοδῃ οὐ Εὐσθκιοὶ δηὰ 

Ζοοϊιατίαϊι, θα (ΠΟ ὑγογο οἶμον ἰδίθ ρεορμϑίβ οι ἰδ πιρϊ Βανα 
ἱραϊδιθὰ πὶ βουΐ βυδρὶοΐοη, ἱ. 6. ογθαιίαι, Ηαρραὶ, δὰ Μαϊδο ἢ Ηον 
ΘΟ00]4 ἃ πϑίϊνο οἵ Ῥαϊοϑιΐηθ, ἰπ (6 Μδοοδθαοδη ρογὶο, Ἄἐνϑὴ 1 μθ ἰσανοὶ.- 

Ἰρὰ ἰο Βδογίου (θη ἴῃ ἃ συΐϊπουβ οοῃα 0), δοαυΐγο δ 8} δὴ ᾿πιϊπλδῖθ 
Κπον]οάμε οὗ Βαθυ]οηΐβί) απο γβ δη ἃ ουδίοτηϑ δηα ΟὈ]Θοίϑ ; δίῃηοθ [8686 
δορά ἰοηρ Ὀθθὴ ἀοῃθ ΔΔΥ ὑπᾶδὺ ἴΠ6 Ῥεσγβίδῃ δηὰ Οσγεοίδῃ ἀγπδδϑίὶθ ἢ 
Αμάὰ ὄν ᾿ξ 6 οου]ὰ ἰῃ ΔΩΥ͂ ΜΆΥ ἰᾶνο Ὀεδοοῖῦθ βοαυδίηϊοα ἩΠῊ [8686 
ἐΐηρσβ, ΒΟΥ οου]ὰ ἴὶ να δὰ ἱπῆμθηςθ δηουρὰ ἰο σὶνθ ἴο [ιὶ8 βίγ]6 ἃ 600» 
ἰστλ6 8Βὸ ΒΘΌΥ]οη 8} ἢ 

(7) Τῆοτο ἀγὸ (γα 8 ἰῃ (6 Ὀοοῖκ οὗ Πδηΐεὶ, τ] οἷ ἀγὸ οοηποοίςα Ὑἱ ἃ 
[8 118 δἱ οουτί, δηὰ εἰ τπηδηδροιηθηίΐ οἵ βίδί δἰ γβ, νι οἢ ἀΓῸ δ] ορεῖμοξ 
ΡΘου] Αγ ἰο ἷπι δπα οοησγυουβ ΜῊ 118 οΪδοθ δά ομαγαοίον, Ὀὰ: τ Ὰ 
Ὀϑ]οηζ ἰο ἢο οἶος ΗἩθΌγΟΝ Ἡγί(οΓ. 

1 ιλὸ νογὰ μδὰ μοὶ Ὀδθ δὸ πιυοἢ δουδοά, 1 Βιουϊὰ οἰατγδοίοσὶ ζο τὴἢδέ 

1 αἷτῃ δἱ, ὈΥ σϑ]]Πηρ; ἱξ οοσηιοροίςνεπι. ὙΝΙ 4}} [80 ἄδορ δηὰ υπαβοοιοα 
ΤΟΥΘΓΘΉΟΘ ΜὨΐοι ΓΔ η16] Ομ γίβῃθβ ἴου (ῃς οὐ οὗ (90 Ηθοῦτονβ δηά [88 
Ιαττβ οἵ Μίοβ6β ; ψ ΠῚ} 41} ἷδ αγάθηϊ δηὰ ἀδυηίθββ ρἱεῖγ δῃὰ Ἵχθιηρ δ υΥ 

Βυμ!ν ; {μ6 τὸ 18 ἃ ἔγθϑάοιῃ ἰπ ἷδ Ὀοοῖ ἔγοιῃ 6 δ τέφογέενι, ᾿ ΜΙ οὮ 

8 ὙΘΙῪ τοδυκαῦϊθ. ὙΠ ΠΟΓΟ ἰδ [Π6 Ῥββδβαχθ οὶ ἜΧΆ]18 δηἃ οσίθδ ὕρ (6 
ψονθ, δὶ (πΠ6 Θχρϑῆθθ δηὰᾶ ἀερτδάαδιίοη οἵ (ῃ6 ῃϑαίμβοη ἢ Απὰ γεῖ, ἩὮΘσῈ 
δ ἰΒθγθ οὔθ πογὰ οἵγ δοίΐοη, (δὶ βῃουβ δρργοδαίίοη οὗ μεδι μθη δα), Οὐ ἰῃ- 
ἀἰδδγθηοθ ἰοὸ ἰ ἢ Φέόδονδῃ αοὰ ἰβΒ (ΟΡ ΑΤΟΝΕ ; αἱὶϊ ἰ4ο]8 ἀγὰ ποι ιηΐ 
δηἀ νϑηϊγ. 1:8 πϑπιθ, μἷβ βογνδηίβ, [Π 6 νϑβϑοὶϑ ϑνϑη οἵ ἷβ ἰθρ]6, σδῃ- 
Ὠοΐ Ὀ6 ρῥτοίδβηθδα δηὰ δϑυβεα, ψίπουΐ ἃ βίρπαὶ δηὰ ανίωϊ σοι υϊοη ; 

ον. ν. Ὑοι Πδηΐ6] ἔΌΓΠ.Β πο σΟὨΒρί Γδοὶθ8 ἰο ἀοἰ νοῦ {86 Δεν ἔγοσῃ ἐμοῖς 
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ΘΟ αυθτοτβ Βαβᾶ. ΗΘ ΠΕΡῸΣ βϑου ῆσδβ ἮΪ8 δ᾽] Ἔρίδῃοα οὐ βά 61} γ ἴο Νοδυ- 
οἰδάπεζζασ. Ηθ Κοθρδ [18 ρ]6 06 88 ὈΥΙΠη6 τ ἢἐβίο ὨΘΆΓΪΥ ΤΟΥ γΘΆΓΒ, ἴῃ 
δρὶ(6 οἵ 4}} (86 πδίϊνϑ ποῦϊθα δῃηὰ Μαρὶ οἵ [ῃ6 γσβαΐϊη. Ἰπὰδοᾶ, Β6 ΠΟΘ, 88 
ἐξ νσου]ὰ δοϑϑῖω, ζᾶνε οἴδβῃσα ἰο {86 Π), οὐ δὰ 8 αυδττοὶ τι (πο. Απὰ 
ον οουϊὰ θ 6 ἀδαά δέασίαπ αΪ {μ8 (ἶγχη6, δῃὰ γοῖ ἐβοθρο 186 ἱπέδοι 088 
ἱπῆυσποοσ οὗ Ῥαγείβπ), δῃὰ Κϑορ Εἰγαδοὶῇ οἰθασ τοι 118 ρο] γι οἰ εΐς τἰ 68 ὃ 
Τμδὶ δα ἀἰά, οδπποῖ Ὀ6 ἀουνιεά, 1 Βὶβ ὈΟΟΚ ᾽8 ἰο 6 θα] ονθᾶ. ὙΥΌΪΥ ὃθ 
Σου δὶ Ὦδνο Ὀ6ΘΏ 8 ΤΩΑΡΉΒΩΪΩΟΙΒ, ἃ αἰδοσγοοῖ, ἃ ᾿ἰΌΘΓΑΙ, δὰ ἃ ὙΑΥΎ ΘΟΌΓΕΪΟΣ 

ἴο ϑοοοιΒρ 8 4}} (δ᾽ Απάὰ βθοὶ 18 δἷ8 Ὀϑαγίηρ ἰῃ ἰθ πμοἷθ ᾿ΐβίοσγ. 
1ωοοῖϊκ δὲ μἷπι, θη ἃ τηθγὸ γοῦίδ, Ὀείοσο ΝΟΟΘΟΠΔαΠΟΖΖΕΓ δηᾷ 8 οὐστί, 
ἑηϊογργοίίηρ ἰἢ6 ἀτοβωβ οἵ (89 δαυρὨΥ δα ΡΟΣ θομδσοῖ. ὅθα Ηΐπὶ 
δθοΐοτο Βϑίδβασξας δῃὰ ἷβ ἱπουβδῃὰ ἰογάὰβ, δῃπουηῃοίηρ (Β6 [υάρτηοσηίβ οὗ 
Ηδανϑα, θη (δαὶ αὐ] Ἰην 181 016 μδηα ἱμϑογ θα ἐΠ6 ἄοοτα οἵ ἔπδὶ ἐγταπὶ 
διὰ δἰδ σαρί(8] οὔ 116 νι} Ὀδίοσθ ᾿ἷ8β ογεβ ὶ [4 (δΐ8 8ὴ ΟΓΑΪΠΕΓΥ τηδη ὃ 
Ιωὼ ἐσύ 1 Κοον Ὡοὶ Μ͵ΏΟΤΟ ἰο ἰοοϊκ ἴου βχϑωρίϑβ οἵ δβυς ἃ Κη, Α τηοδὶ 
δαφδοίουδ, ἱπάοροηάθηϊ, 6] οηθα ἀπά ΓΘ ΔΓ 688 τϑη Β6 δὶ αν ὈΘΌΏ, 
ἴο πανα ἢ) ]οὰ ϑυοὶ ἃ ρἾδος, 80 ἰοῃβ, δῃὰ ἢ 80 τους Δρργοθαίίοη. 

ἯΥο βμουϊὰ 4180 δῖε ἰηΐο νον [16 Ὠδίυσα δηὰ ρσϑῆθγαὶ οϑῦζθα οἵ δὲ8 
Ῥεορβοίίο δππυποίαιίουβ. Ὑ͵ δὶ ἀγὸ {86} 7 Νοῖ ἀδπυποίδιίοη δραίηϑι Τγτο, 
οΥ ϑ᾽άοη, οἱ ϑϑ'γχία, οὐ ῬὨ]βα, ον ΜοδΡ, οὐ Εἔργρι. Νο, ἴΒ6Ὺ δγὸ νίθνγβ 
οὗ ἀψπαεῖίεε; οὗ ῬΟΉΘΙΘ (μδὶ ἰηῆσθηοο ἴμ6 ἀδδίΐηγ οἵ (6 ποσὰ ; οὔ (86 
ἔουγ ρταοδῖ θωρίγοδ Ὑο ἢ 811 Βἰβίοσυ οϑϊθγδιοβ. Ὑ7[Ὸ ἄοϑθβ ποὶ βεο (86 
φέαἰοενιαν ΒΟτΟ, τ μο66 οἰοναίθα ἐμβουρμίβ δηα οοποθρίίοηβ ἀνγ6}} οἢ ἴδ 6 

ΣΩΪὨ οδδηροθ διοηρ (06 Τηλ88 οὗ παίϊοῃβ ἢ Τθ6 οἶγοὶα ἰὴ πος 6 
Σιονεοθ, δηὰ (δ ἰβοῦρηῖδ ὙΔΙΟΝ γῸ ἰηβρίγοα ὈΥ ΐ8 Ῥοδὶ 05, ΔΙῸ 8}} 
Ῥ δίῃ! βίαι ρϑὰ ὑροῦ ἰπ6 Ὀγοάἀυοίϊοπθ οὗ Π'8 ρβη. 

ΤὭδεῦθ ΔΙῸ βοπι6 ΟἾΒΟΓ γα 8 οὐὗἨ 86 Ὀοοΐ οἵ Πδηῖοὶ, ψ ϊοῖ Βϑοσ ἰο ΣῸ- 

Βαϊ! ἴτοπι (86 ἀδεγαγῳ ΟἸΑγβοίοσ δηα ΠΔὉ] 8 (1 ΤΏΔΥ 80 5Ρ68Κ) οὔ (86 
ψτὶῖοτ. ΗΟΥ͂, ΘΟΠΊ68 ἴἴ, ἰμαὶ ΘΥΟΥΎΨ ΘΓ 80 ΤΩ 00ἢ αἰἰθηςοη 18 ραἰὰ ἴο εἦγο- 

ποίοσ᾽ ὃ Α οατοίι!} ἀδείσπαίἑοπ οΥ ἀαίθ5 Δοσοτωρδηΐθδ 4}} εἷβ ργορῇθοίθ8, 
δΔηὰ ίοσ 1118 κηοβὶ ραγί μἷθ Εἰ βίου οὶ παγσαιΐοπβ Τιν8 18 ἱβεαῦθηις ἰὴ Ἐ)26- 
Κκὶ οὶ, ἀπά ἰουῃὰ τηοτὸ ἔβη ομοα ἰη ζϑοδβαγδα ; δυϊ 11 ἰβ ηοΐ 50 ὉΠ  ΌΓΤη 88 

ἐμ Ὁδοΐθὶ. ΕΡΘΓΥ οὯθ γἶΐοὸ ἱκποῦγ (Π 6 Ὠἰβίουυ οὗ (6 Μαρί, Κποῦνβ (δαὶ 
ΔΒΙΓΟΠΟΙΙΥ δαὰ (μ6 οὐδοσνδιίοη οἵ {ἐἰπ|65 δηὰ ροτοάβ γϑσ (Πεῖγ Ἰοδάϊηρ 
οοουραίίοπ. Α ἐἈΠΝ ΠΥ τ ἢ βυοῖῦ ΓΘΟϊΚΟΐ 68 βθοσὰ8 ἴο ἢαγα ἰογηοᾶ 
[1Π6 ἰΔδίϑ οὗ Πδηΐοὶ τεϑρθοίϊηρ ἰΒεθ. Υ͵7ο πυρῶν ουθὴ τϑηΐυγα ἰο δυρροδὲ 

ἦξ 88 ργοῦδδθίο, (μδὶ ἴμο86 οοοΌ βοίθμοθθ μα δὴ ἱηῆἤμσθησα οη {86 ἱπίτο- 
ἀυοιίίοη οἵ 80 ΤΔΩΥ πον δηὰ ρθουν ροτοβ ἰῃ ᾽ἷ8 θοοΚ. Τδκα ἴοσ 6χ- 
διΏρΪ6, “ {μ6 (1π|6, πη65, δηὰ Π6} ἃ {ἰτη6 ;" 1116 τογϑίογίουβ βουθπυ πι ΚΒ; 

δηὰ ἴθ (6 βδαύϑῆ 66 κβ, ἰμ6 βἰχίγοϊο ᾿γθ 8, δὰ ἴῃ6 οηθ πεῖς. [118 
ληἀθοα ΠΟ ΠΟΚ (μϊηρ, ἰμδὲ ἀεβητίο ροτίοαβ μου ἃ ἈΡρϑδγ ἴῃ 18 ΡΓΟΡΈΘΟΥ ; 
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ἴον οἴδβον. ρτορβοίβ ἤγη δὰ ἃ8 τ ΘΧΘΙΡ]68 οὗ ἰπ6 'ἴκ6 κὶπὰ, Ὑ͵Βδὶ 
δ ΠΟΥ͂, ΒΟΤΤΟΥΟΣ, οὐ δὲ ἰθαϑὲ ὑϑου ασ, ἰ6 {πΠ6 “εφμοηεν οὗ (818 ἀεβηΐϊο- 

Ὠ688, δηὰ (Π6 »εσιίξαν σοείμηιο ΠῚ ἩΒΙΟΝ βοτὰθ οὗ {86 ἀοδὶρηδιοη8 σα 
ἱηνεϑίθα. ὙΒοσα οἶδ ἰδ ὑπ6 ἴκ ἰο 6 ουπὰῦ}ῷ Απὰ ΠΟῪ ολπιο ([6 
Ῥβουάο- ϑῃΐθὶ ἴο ἰΐ Ὡροῦ δυοῖν ἃ πηεϊ μβοά οὗἨ σομυθυιηρ᾽ Ηἷ8 ἰάθδαῦ Οἡ 
(86 οἴδεοσ μαπᾶ, ὨΟΥ οουἹὰ (Π6 τϑὰὶ [)δηΐϊθὶ, (6 σϑϑὶ λῸ 3, δνοϊὰ 8 
ξατ αν δοαυδίηίδηοθ ᾿ἰ 41} ἴἢ6 τωρδιμαπιδίῖοαὶ δα δδίγοποαιίοδὶ 

βαΐϊθῃοαϑ οὗ ἴ86 ογάον ἰο νι ΐο μ6 Ὀοοηροάῦ Ὑδβ ἴπθσγὰ ποὶ βοπῃθι μίησ 

ἴῃ {μἷ8 ἰγαϊηΐης, το πὰ, ᾿ἴἢ ΤΩΔΥ Ὅδ, δὴ ἱπϑθηβί δῖα ᾿ηῆυδηοα οὐ ἢΐβ 
ΤΑΔΏΠΘΣ οἵ ἀοϑίχηδιίηρ δὰ γϑοκοηίΐηρ (1π16 ἢ 

Αἱ ΔΩΥ͂ ταίθ, ἱβαγθ ἷἰ8 {86 πηδη, ἀἰβιίποι ἔγομι 811 οἵμος ρσορδοίβ ἰῃ 
ΒΟΥΘΙΑΙ ταδρθοίβ, ἰῃΐδείοσ ἴο ΠΟΏ8 ἱπ ῬΟΥ͂ΤΟΣ, ἰηβυθησα, ἰηο ΤΊ, ΠΟΙ ποθι, 

δηὰ ρἱοὶγ ; δηὰ ὙΠΠΠ41] Β6 18 ἃ βίδίθϑιιδη δηὰ οἱν}]δη οὐὗὁἨὨ ἃ στβῆκ δου 
ΔΩΥ οὗ ἰμ6 οἴμοῖβ. ὙΤΏΘΓΘ 8 {π6 τηδη, ἰῃ 8 [11 Ἰοπαίἢ μοτίγαϊ!, πίοι 
ἘΖεκὶοὶ οἰαβϑθβ Ὑἱ οαλ πα υἷοῦ ; πιβοπὶ ἴμ6 ϑαυΐουν 6818 8 ργορεί; 

ὙΒοῖὰ [6 δηρθὶ (ἀαυγὶοὶ τπγῖοα ργοπουπορα ἰο θ6 οὔ σγεαίίῳ δείουοά οἵ 
Οαοὰ (9: 28. 10: 11, 19); δῃὰ ψ8ο, (Ββουρὶι ἃ οαρᾶνα δηά δ ενιβὰ 
ἰογοϊχζηον, γορυϊδίθα ἴ8}6 Θοπσοοτηβ οὗ Βα ]οῦ ἴῸΓ δἰπιοδὶ ΠΑ] ἃ δοηίυιγ. 
Ὀὶάὰ δὴγ οοποθρίίοη οὗ βυοῇ ἃ τηϑῃ δὐϑὺ δηΐθὺ (πθ Ὀγαὶπ οὗ ἃ ἴογρεσ --- 
8 Ῥβευάο- Δ εὶ ---- ἀστίης ἴδ6 Μαοοδῦδθαδηῃ ροσοὰ ἢ Αἱ [Ἰοϑϑβί γγ 1 
οογίδίη, (μι ποι μίηρ δαιοηρ (86 Κηονη ᾿σ τ οὐ {πδὲ ρασίοα ΠΔΚΟ8 857 
ΔΡΡΙΟδΟΣ ἰο δι 6} ἃ ρἰοία ΓΘ 85 (Ὠ]8. 

5 ΜΑΒΌΎ, ΜΝ δμου]ὰ Ἰοοῖκ δὶ [}6 οβαγβδοίοσίβιϊςβ οὗ ἢἷβ δήεςξεξίαπίο ρετγίοάι. 
1 οἰβοῦ 'ργορ ιϑίβ, γγ8 ἢμὰ 88 1ΐ γγεγο ἃ στϑδὶ βίσυρρίθ ἰο (γον οἱ (βεὶς 
ον δὲ ἔοι ρϑ πὰ ρδγιΆ}}168. ΤὨ6 ὈτγΙσμίοϑε ραγὶ οὗ {μοὶγ ρίοίυγεβ ἰδ 

186 οομίης σἴογυ οὗ ἴμ6 ἀεδοεπάαηίς 077 Αὐγαλαπι. ΤὨδ Οϑῃί!ε8 δῖ 
ΤΟρΓγοδβοηϊθα 88 οομηϊηρ ἴο (μ6 πὶ ἰδάθη ὙγἹ1}} οοη ΓΙ ὈυϊΟὯΒ ; ἘΒΘΥ͂ δοζηο 

ϑᾶρα {μ6 ῥγίογ τίρῃί δῃὰ ἰμῈ Ἰοΐον ροβί(οη οἵ (6 Φθννβ ; δπὰ {μὲ {] 
εαἰοτγ οὗ [6 ΜΙΕΠΘηηΐΑ] ἀδῪ [186] ἰδ ἀθβοσι θὰ ἱπ ἰδησυαρσα ἔπδὶ οἥεῃ 

88 ἃ βίγοηρ ΨΦ6»ν δ οο]ογίηρ. Ενϑη ᾿βαῖδῃ ρϑγίακεβ οὐ {8 ἀθὲρ 
Ἡοῦτον ἔδοϊηρ. ὙΒΘη (Ἰὴ οἰδρ. ᾿ἰχνὶ.} ἢθ ορϑῆϑ ἴο οὺῦ νἱ ον “ (86 ΠΟΥ͂ 

Βδανθηβ δηὰᾶ ἰμ8 ποὺ δϑγίμ," μ6 [6118 υ8 οἵὨ οἰογίηρβ Ὀγουρἧς ὃγ Α}} 
ὨδίϊοηΒ ἴο (ἢ6 δοὶγ πιουηίαίῃ δ 7ογυβαίθπι, απ ἰμαὺ “ ῥτίθϑίβ δηὰ 1.8. 
γί 68" νγἢ}} 6 βεἸβοίβα ἔγοτι ἴμ6 786 ν)71 ἰο ῥργαβοηΐ ἐμπϑῖη. ΝΙῸΣ ἰβ8 (818 δἱὶ, 

ἐς Αὐ ΘΥ̓ΘΓΥ ὨΘῪ Ιηοοη, ἃΠὰ ΟὨ ΘΥΘΕΥ͂ ΘΑΌΡΔΙΝ," 8411 β6βὴ 5}}8}} γεραὶγ ἰὸ 

δΦογυβαίθπι, ἰπ ΟΥάῸΣ ἰοὸ ὑγογβὶρ ἴῃ (86 ἰδρ]6 ἰοῦ. ἊΑμᾶ ἰδο {ἴκ6 οἵ 

ιι18 αὐὶσῃς 6 Ῥτοάιυορα ἔγοπι πιϑηΥ ἃ ρϑ888ρ6 ἰη [86 Ηδθγον, αἰ θϑιῖηθ 

ΡΙΟρΒοίβ ; 6. 8. ὅσον. 81: 51--40, οἱ δ]. βαβερθ. Βυὲ ποῖ 8ὸ ἰῃ δηίοὶ. 

ἙΔυοδιοά δὈτοδα, δῃὰ υπυϑεά ἴο ἰΠ6 Γορυΐεν ον ἰ5ἢ τιΐυδ), 118 ΒοΙ] ἃ υροῦ 

ἷβ τοὶπὰ βθϑπιβ ἴο 06 1688 ἰαπδείουβ. Ηδηοα, [86 ΑΠὮ ρ]ογίουβ Κιηράοαι, 

85 ἀεβογί θὰ Ὁγ δΐπι, ἰ απίγεγβαὶ, του ΔΩ ἀἰϑιϊποΐοι. οἵ παίίοη, ἀνὰ 

“΄ Ἶ 
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Ποῦ ΘΠΥ τοίδγοησα ἰὸ “96 δῃ τίϊθβ. Ιὲ 18 βί γι οὐ 7 οοβιορο  ίδῃ. 
“ΤΏογα 8 οθ6 Οοἂ οὗ [δ6 96 }07|5 δηὰ οἵ (86 (ἀθηι]οβ. Τὴ ϑοη οὗ 
Αΐἴαπ, νὯο Θομλο8 τυ [6 οἰουβ οὗἩἨ μοανθη ἰο ἴ86 Αποίοδηϊ οἵὨ ἀδΔΥ8, 

χοοοῖνοῦ ἃ ἀομϊπίοη δηὰ ρου δηὰ Κίπράοαι οἵ δυο ἢ ἃ ἡδίυγο, {πὶ “ 4}} 
ῬδοΟρΐθ, παιΐοῃβϑ, δπα ἰδησυαρθθ ΒΈσυ ἢΐπὶ ---- ἃ Κἰηράοτῃ {πᾶὶ Μ1}} ποῖ 

ῬΒΆ88 ἈΨΘΥ ὩοΥ Ὀ6 ἀθοἰτογοα." ζ4η16] νἹ]. 
ὝΥΒοΩοΘ ον ἀἰὰ 116 Ῥβουάο- ζδηΐδὶ οὐίδὶη δυο νἱονϑῦ Αονθ 8]], 

δον οουὐ]ὰ 18 “ίἰοδείαπῖς ἀδνεοίορηκοτ Ὀ6 80 ΘΙΏΡΪ6 ---- 80 ΟἸΘΑΥΪΎ [86 ὙΘΙῪ 
Κοσποὶ οἵ [86 ψ8οῖα ὈοΟΚ ---Ἴ 118 ποῦς οᾶπηθ ἔγοτα ἷ8 απ Η18 
ΘΟὨ ΘΙΙΡΟΓΆΣΙ68 ἜΧὨΪΐ πὸ ϑυοἢ νίονθ. Τδ6 γογγ {116 (μαὶ (ΠΟΥ Βανθ 
βδϊα δἱ 4]}], 15 80 ψΟΓ ΪΥ, 80 ΠΏΘΓΘΙΥ ἰθιηρο γα] δηὰ οἷν ]] δηὰ βοοίαϊ, ἱμαὶ ἱΐ 
ΒΘΘΙΏ8 αὔἰΐ6 μἰδὶη, ἰδὲ 41} βρίτυ8] δηὰ οἱδναίθα ψίθννβ ἴῃ τοβρθοῖ ἴοὸ 
18 ρτοαὶ βυδ]θοὺ ὑγῦθ ὨΘΑΣῪ οχίϊηοὶ αἱ μπᾶὶ ροσῖοά. 14,1 τϊρῶς 

Ἔν θῇ 5887, σοι ΔῺΥ τῆϑη ἰπ βυοἢ 8η ᾶρθ 88 ἴϊπδὶ οὗ δίγδοϊ, δηὰ οὗ [86 

δαΐδος οἵ Τοῦ, δὰ οὗ [86 ἢγβι Ὀοοΐ οὗ ἰ86 Μδοοδῦθο8, αἰἰδίη ἰο υἱθῖνθ 

116 18ο86 ἴῃ ᾿δηὶβὶ}ῦ Ενρη ΤΠ ρηρογίθ σοηΐξββοβ, παὶ ἴμ6 “Μεδδίαπέο 
ἑάεα 16 τλοῦα ἀδνοϊορϑα Βδγο, ἰβδῃ οἰβαννθσο ἴῃ (μ6 ΟἹ Τοβὶ., δῃὰ ἴῃ 8 

ΣΩΟΤὸ Βρ  Γιτδ] λϑηηθσ. 1 8ο, ἀϊὰ (6 ΜαἼοοβθαθβδη ρογοα ὑσοάμοθ ΔΗΥ͂ 
ΤΩΔῊ δἀδασδίο ἰο τηακο βυο ἢ ἃ ἀδυθίορπμεπηὶ 3 1 Ὑ}}} ποῖ βδαὺ {παὶ [86 
Κυΐηρ νγὰ8 ἱπηροββιὉ]6 ; Ὀυΐ 1( 18 ΓΒ ἰ ἢρ ΥΘΥῪ {116 ἰο 88 Υ, (δὶ 1 ἴ8. 8]- 

τορεοί μοῦ ἱπῃ ρτΟΌ Δ]. 
1,δἱ υ8 ΠΟΥ͂ οϑϑὶ ουῦ γἱθνν Ὀ80Κ, οὐοσ {86 Ὑ 8016 σγτουηά οὗὨ [88 ἀοίδῃοθ 

ΙΩΒ 6 ἴογ ἴ886 ὈΟΟΚ Ὀοίοσα υ58. Ὑμδὶ οπθ {πίηρ 8 ψδηϊπρ ἰο ΘΒ 8088 
1ϊ6 σοῃαΐῃθΏ688, ἰπαὺ τ 5ῃου]ἀ ἄθϑίω ἱτηρογίδηι ἰῃ ῥσγονίηρ (86 ζϑηυΐῃθ- 
Ὧ685 Οὗ ΔΩΥ ὈΟΟΚ 80 δηοίθης ἢ ὙΠΘγΘ 18, γϑί, (Π8 δρραγεπὶ ἰθβι ΠἸΟΗΥ͂ 

οὗ ἰδ6 νυτίιασ μἰπλβ6]  ἰο 8 οὐσα δι βογβῃΐρ,  Ισἢ 7 ἃγὸ ποῖ θη ]οὰ 
ἴο ἀϊδίγυδβὶ α »γίογί, ὈὰᾺϊ τηϑὲ αν βοπιὸ να] σϑάβοη ἴον σο)εοιηρ ἴΐ. 
ὙΒεσα ἰδ, ποσί, (Π6 ἰθβϑιοΩΥ οΟὗὁὨ ἃ ΘΟ ΘΙΡΟΓΆΓΥ Ρῥτορμοὺ (Ε26Κ.) ἴο μἷ8 
Ῥοΐβοη δηὰ δἰ8β που. Τθθγθ ἰ5, ἰβθη, [86 Ἔχργθββ (θβ( ὩΟΠΥ οὗὨ ΟὖΣ 

ϑανίουγ, ἰδαὶ Πδηῖοὶ 88 ἃ ργορλεί ; ἀῃᾷ ἰπδὶ οἵ Ῥδυ], απὰ Ψοδη, ψ8ὸ 

ἦπ νατίουϑ ψγαγ8 δοϊκηονίθᾶρα ᾿ἰπὶ 88 δυςῖ, 8116 Φόοθη μα8 Ὀυ}} [86 
ἈΡοσδίυρβο, 88 ᾿ΐ σγοῦθ, οὔ ἴ86 Ὀ8515 οἵ Ὠϑϑηΐοὶ. ὙΉΘΓΘ 18 τηοϑί ἀθοίβι γ6 

(Θδι ΠΟῊΥ οὗὨ Φοβαρίιυβ ἴο {πΠ6 «76 νυν 15} νἱθῦνδ, 88 Ὑ76}} 88. 8 οὐγῃ, οἵ (86 
Ῥγαδπιίπθηςα οὗ ΠΤ. 516] 88 ἃ Ῥορ οί. ὙΠΘΓΘ ἰδ, ΤΏ ΟΓΘου οΓ, (Π6 ρογρείυ- 

8] δηα υῃϊηϊογτυρίθα ἰθϑι ον οὗἉὨ [6 “6 ν7}8 οὗ 811 αρεϑ ἴο {Π6 σδδγδαοίοσ 
δηὰ νογιὴ οὗ ἰῃ6 Ὀοοῖκ, τυ νυ ἢ 18 υηϊοα ἰΠαὶ οὗ {π6 ψο]6 ΟΠ τ ϑιΐϑη 

οὨυγοῖ, ἴγοια ἵμ6 θορίπηίηρ ἀἄονγῃ ὨΘΑΣΥ ἰο (Π6 198} σοί. Νοῖΐ 8 

γοΐοθ νγ88 ΘΥ̓́ΘΓ ΓΑϊβο αραϊηδὺ {86 Ὀοοῖ, Ἔχοθρί ΟΥ̓ βοῖὴθ ῬΟΓΡΒΥΤΥ ὙἘ8Ὸ 

δοοῦδα δἱ 411 γενεϊδίίοη. ὙΠΘΓῈ 18 ΤΠΟΓΘΟΥ͂ΘΙ, τηοδὶ ὕτανο δηα νοὶ ρὨΪΥ 

ἐδδβιϊ πη οΏΥ, 8η4 (88 ἰῃ οοπβίδηϊ βυςορβδίοη, ΠῸπι (86 {ἶτη6 οἵ δίγδοι ἀότῃ 

ἴο 186 ργϑϑϑηΐ δου, ἰμαὶ ἐδ δοοΐξ 97 ]απέοϊ ιοραδ α ρματγέ ὁ (δὲ υἱειοϊεἦ 
89 
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ΟἸποΉ, απὰ ἰλαί ἐλ (ποτ ιτσας οἰοδοα ἴοπρ δεΐοτε α Ῥεευάο- )απίοϊ ἵξ 
αἰεροά ἰο λανϑ εογτίίεη ἴδ τοοτξ. Τῆα ὈΟΟΪ 18 80 τυ θη, ΤΟγΘ Υ οΓ, Υἱς. 
ἴη ἵνο ἀἰβθγθηΐ Ἰδησυδραβ, (μΠαὶ σὰ σδηποῖ Ἧ6}} δἰ ἰγἱ θαϊο 1ἰ ἰο ἃ ττῖῖον οἵ 

{πὸ Μδοοδῦβοθη ρογοά, Ααᾷά ἰο 411} (ἢϊ5, (μηδὲ 16 ψ ῃο]6 ἱπίθγηδὶ 6Υ]- 

ἀδηςθ ἰδ ἴῃ 118 νου. [118 συ ίθγθηοοϑ ἴὸ ἢ δίοσ 81 ἤδοίβ, ἴο ΤΙΒΠΏΘΓΒ, 

Ουβίοπ!8, ἡβίυγαὶ δπά γι οϊα] οὈ]εοοίδ, ἀπ {Π6. ἴΚ6, ἀγα 411 ἰῃ Κοεορίῃηρ 
ἢ 16 π|6 δ η ἴΐ ρΓοίδββοθ ἴο βασθ Ὀδθὴ ττ θη. ΤΉ Οδμδγδοῖοσ 
οἵ 1π6 δυΐδμον ἴῃ 4}} τεϑρθοὶβ 8β οοηστύυουβ ὙΠῺ 158 δ) εζεά οοπάϊιίοη, 

4υ δ! 168, δη ἃ βίδιΐοθ. 11 Ῥθ8γβ {Π6 ᾿πἀ6110]6 ταῦ κβ οὗἉ ογρ!η ἰῃ ἃ ἰογεὶ 
ἰδηᾶ, δῃὰ ἴῃ ἰπαὶ ἰδαηὰ ὙΏΟΓΟ ἴἴ οἰαίηβ ἰοὸ αν ὈΘοΘ νυιθη. [Ιΐ ἰδ, 

ἄονῃ ἰο [Π6 ργεβϑηΐ ἤουσ, ἰμ6 δεβὺ βίογε- οιβα οὗ ΒδΌΥ]Οηἶδἢ πα 168 
ΒΊΟΝ 8 ὀχίδη. ὙΥΏΥ {Πδη τοὐθοὶ [18 οἰαἰ πη 2 Μῖοβί ῥ ἢ )]οΐορογβ, ουθῃ 
Ὡθοϊορίοβὶ οὔθ8, γου] ἃ Ὀ]υΒἢ ἴο ἀΐδοννῃ 8. Βοδίβθη δοοῖ, πιίοι Βαὰ μα] 
οἵ {μ686 οἰαἰπ8. ὙΥΕΥ δῃουϊὰ {π|8 ὈοοΚ, ἰμθη, 6 ἰπ6 οδ]δοὶ οἵ διὰ 
ὉΠγοἸθηϊηρ, ρογβαοαίίοηῷ ὙῊΥ δυδ)οοίεἃ ἰοὼ 80 τυ οἢ οοπίασιο γῇ 

ΤΠΟΣΟ ἰδ, 88 ἰξ βϑοηβ ἴἰὸ τη6, Ὀυΐ ὁη6 Ὠοηῃδϑί ΒΏΒΝΟΣ ἴοὸ 18; πο ἰδ, 

1μαὶ 17 1Π6 ῬΟΟΚ ὃ6 δἀπιἰοὰ ἰο Ὀ6 σοηυΐπα, ἰΒ6ὴ ἰοὸ ἀθῶΥ ργορῆξον, οἵ 
ούθη δχρίδίῃ 11 δ'ΑΥ, 8 φυΐία ἱπηρο881016.Ὑ ῬΟΓΡὮΥΓΤΥ 88 (ἢὨΪ6; δπὰ 80 
ἀο δε δκθρίϊοβ οὗὁἨ 1Π6 ργθϑθηΐ ἄδυ. ὍΠΟΥ οδη τοδηλρα ἴῃ [ΠΘΙΓ Ὑ4Υ [0 
ξοὺ τουπὰ οἴοΓ Ῥτορθθι! 81 ὈοΟΐ8, Ὀδοδυβα (ΒΟΥ αν 1688 ἰδ ποίῃ 688 

ἴῃ [86 παγγαϊϊοπ οὐἵἨ ραγίἰσυϊασθ Βυΐ δοτα, ἔβοσθ 18. τὸ ουδάϊηρ (80 
Βδίογυ οὐὕὁἩἨ Απιοοδυι ΕΡΙραπθ8. Ηδηςσθ ἴΠ6 σοπο]υδίοῃ 18, ἰμδὶ ἰΐ πιπδὶ 

αν Ὀδθη ὙΥ θη ροϑέ δυοπίιωπ. ΜΠΓΡΒΟΪθ5. ἅγὸ ἤχει Ῥσοπουπορα ὈΥ 85 
α »γίοτί ρυόοθββ, ἴο Ὀ6 ᾿τηροββίθ]8 ; δπᾶ {μδῃ ἰδ ἰβ δνογγοᾶ, (μαὶ Ταπίεὶ 
σουἹὰ ποῖ μανθ θθθη ὑγί 6 η ἀυτίπρ [Π6 6χίϊθ, Ὀθοδαβο, ἱ τ θη (Π6ῆ, 
6 πηυϑὲὶ δἀπλϊξ (6 πκίγαοϊθ οὐ ργεαϊοιΐοη. ΟΥ̓ οουτβθ, ἴμδη, (6 
αοθρεῖβ, δηά {π6 ᾿Βο]6 οὗ ἴπ6 Νὸνν Τοβῖ. ψῃϊοῃ δάπηῖ5 {86 ἴλοίδ τεϊδιοὰ 

ἴῃ (ἤθη, ζηυδὲ δ6 Βρυτίουβ ρτγοάυοίίοῃβ; οὐ ἵῇ ποὶ βρυγίουϑ, (ΠΟΥ͂ 8. Αἱ 

811} Ἔυθηίβ, δῃὰ αἱ δεβϑὶ, δαὶ τοπιδηςίο Βοιϊοπὰ ἱπναπίθα ἴον [86 ρύγροϑο οὗ 
ΤΩΆ ΚΙ πη ποηάοῦ, δηὰ οὗὨ ἱπαυσίηρ (Ποῖ ἴο Ἰἰβίθη ἴο [86 ργθοερίϑ 

ν Βΐοἢ ΠΟΥ ἱπουϊοαίθ. ΑἹ] {8ῖ8, πον, ΒΌΓΟΪΥ βίαπάβ οὐ [Ἀ118 ἰορείδεγ. 

ΝΘΟΪΟΡΥ Θδπηοί β8ῖορ τ ἰμ6 ονουίῆτον οὗἩ Πδηΐθὶ. Τα στουπὰ 88- 

ΒυΠη6α ΠοΓΘ, βίηκα ἴἢ6 ψΠο0]6 ΒΙ 16 ἀοτῃ ἴο ἴΠ6 Ἰενοὶ οὗ 186 ἰδδυΐουϑ 

δηᾶ (Π6 ἱπογθάϊὉ]6. Α.8 ΝΘΟΪΟΡῪ [88 ποῖ ἃ βίῃρὶβ βοσδρ οὗ εχίοστιαὶ δυΐ" 
ἄσποα ἴπαι Μ}}} θθαγ (86 ἴδδὶ οὐ ϑχδιγπαίίοη, ἴῃ βυρροτῖ οἵ {1π6 ρτουπὰ 

μι μίοι ἰξ (ΔΚ68, 80 411] ἀορταάαιίοη οἵ Ὠαπίθὶ ἀδροῃὰβ οἡ ἴδ α ργίοτὶ 
Δϑδυχηρίίοη οὗὨ ἃ ῥγίποίρ]8, νυ ΐο Ἔα ΌΔΥ ἀαρταάθθ ον σῪ δοοῖ οἵ [80 
ΟΙὰ Ταβὶ. δπὰ οἵ 89 Νονν. 
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ὃ 7. Οὐ)γεοοίζοῃς ἀαφαϊπϑί ἰδὲ σεπμΐποηοες ο ἰδὲ Βοοξ. 

Α Ἰαῦζθ ριορογίίοη οὗ 686 αν δἰγθδῦ ὕδθῃ Ἵϑηναβαϑᾶ, ἰὼ (ἢ 6 
δοῦτεθ οὗ ἐμ ΟΟαπιπιθηίΆΓΥ δηά ἰπ [Π6 ργϑοθάϊηρ ογ ἶοαὶ ἀἰϊδουββίομβ. [ 
5 ποῖ ΤΥ ἀδϑίρῃ ἴοὸ γερϑδῖ {656 ἀἰϑουββϑίοῃβ δἱ ἰδηρίῃ, ἰῇ ΔΩΥ σα86 ΜὮΘΓΘ 

ΠΟΥ ἡ γ ἀεδρηθα ἰο δα ἰβοτουρῇ. [88}8}} {πε γοίογα ΠλΟΓΟΙΥ δάνογὶ ἰὸ 
δυοῖ ΟὈ]δοίΐοΠΒ 848 αν Ὀδοη σϑηνδβθθα, πὰ τοπιϊΐ (Π6 τοδάοσ ἰὸ (ἢ8 

Ῥτϑοδάϊηρσ ραρθβ, ἴῃ το ΠΠΘῪ ἤᾶνθ θθθη τ βρθοι νον ὀχδιηϊηθά. Τὶ 

ΠΛΔΥ͂ ΡΟΓὮΔΡΒ βίΥἶ κα (Π6 το 8 οΟὗἨ ΒΟΙ16 γοϑάδυβ, {μα 1 νου] ὕανα Ὀθθη 
ῬτΟίδγ Ὁ]6 ἰοὺ δ ΟΥ̓ (86 ΟὈ]Θοἰοἢ8 ἰπίο ΟΏΘ π|888, ἴοῦ (6 βδκα οὗ ἃ 
Ταοῦθ οοηνϑηϊθηΐ βϑυγΘΥ οὗ (Ποῖ. Βυΐ οχρογίθηοα 88 ἰϑΔυρῃϊ πι6, ἰῃ 
1 τοδάϊηρ ἀπά ἰπ (Π6 περ, οὗ ΟὈΠΠΠΘΠίΑΤΎΥ, (Πδὺ ἀϊδουδδίοηβ οἵἉ αἰ - 
σου 165 οησασοα ἰῃ ὕροὴ ἴΠ6 δβροῖ, δἱ {Π6 ΥΘΡῪ (ἰπ6 δηᾶ ρίδοθ Ψ ΠΘΥΘ 

ΚΟΥ σου, Οσοαϑίοη 8 τϑοσἢ διρίοῦ ἰηίογοβέ ἰῃ ἰἢ6 τοδᾶάθγ, ἤδη ν}}]} 

κα ἴε1 ἤθη ροϑιροηθα ἰο 8 ἀϊδβίδηϊ {1π|6 Δηἃ ρ]δοθ. 1{18 οἡ (Ϊ8 δοοομπηῖ, 

παῖ 1 μανα, ἰῇ ΤΥ Οὐπιηθηίαγυ, δἀορίοὰ [6 ῥγδοίίοο οἵ ἀϊβουβδβίηρ 
Ὑδ6η {Π6 ἰοχὶ σα] ἃ ἰῸΓ ἀϊθουδδίοη.- 1 Πδνθ, 'π σοηϑοαθοποθ οὗἁ (ἢϊὰ, 

ὉὈυϊ 4 πιοάογεαία ἰδὲ οὗ οὈ]θαίοηϑ ὑπαὶ ποῦν γοιηδίη ἴο 06 σϑηνβϑβϑά. 

1, ησογκοβ Ομ ΠΊΘΠΙΑΥΥ οὐ Απίε] (188, Κοεηΐνσ8.) 8 Ὀδ6η ρ6η6- 

ΤΑΪΎ δοκηον]οαροά, 1 Ὀ6]ανα, 88 186 πηοϑὺ οοπιρἰείθ δχροϑίιίοη δπὰ 

ἀοίεηοα οὔ (6 πϑοϊορίοδὶ νἱϑνὴβ τοβρβοίἑηρ ([ἷ8 Ὀοοῖ,, τ] ἢ. ἤανα γοῖ 
δρροαγοὰ. μοῦθ 18 ποῖ τηυσὰ ἰῃ ἰΐ, ἱπάθοα, τ μοὶ 18. 8 ΥἹΟΕ οτρίηδὶ ; 
αὶ (6 Δί οΓ 18 ἃ πηοδβί Ζθϑίουβ, ἰηἀυδιγίοι!8, ἀπ Ραἱη8- Δ κίηρ Ἔχροηθης 
δπὰ ἀείδπαον οὗἉ {{Ἰὸ 8ο-οΔ]] ἃ ἐΐδεγαΐ οΥἰ εἰοἰδπ). [10 ἰβ οἡ (18 στουηά, {Ππ40 
1 πανο δίγοδαυ δ8ὸ οἴθῃ σείεγγοα ἴὸ δΐπὶ; δηά οὐ [πὸ βδαπια ργοιπηά, (πὶ 

Ι [ΟἹ]ονν εἶπ δὲ ΤΩ συ ϊάσ ἰηΐο 4}} [16 Σοοθβϑβθὺ οὗ βίκθριϊςβὶ οὐ ἰ οἴβι. 
1, σοσκα, βἰγοπυουϑ 88 6 8 ἴῃ οοἰϊδοίίηρ; 411] (παὶ οδὴ ὃα εδἱὰ 

αφαϊηβίὶ [π6 Ὀοοκ οὗὁἨ βηΐοὶ, δαπ}}8 (1 ἢ8 Τηϊγοαυσίοη) {μαΐ Φοβορῆιϑ 

δηά 41} (6 968, (6 Ταϊπγαά δία δῃὰ Μαϑογιθβ ἱποϊυ θα, να δοκηον- 

Ἰοάσοά (6 φοηυϊηθηθββ δηὰ ἀϊνίπο δυο υ οὗὨἨ [ἢῃ68 Ὀοοῖκ, (8. ἵν. 564). 
Ης εἷ8ο οοποράββ, ἴπδὶ σι ΟἸγίϑι δπὰ ἢἰβ ἀροβίΐθβ []8 ὈΟΟῸΚ νγα8 “ ἴῃ 

86 δίχιιϑδὶ σγϑαϊ ;" δηᾷ {παῖ “(μ18 ν᾽] ον οὗἨ (Π6 τηδίίεσ 88 ποί οἰδησοᾶ 
διωοη ἰἢ6 τη888 οὗὨ 96 νν8 δηὰ ΟΠ γιβιϊδηβ ἀυγίηρ ἴ[Π6 ἜΑΡΙ ἀρδθ οἵ [88 
ΟἸμγίβιίδη ογα." Ὑαὶ 86 βυρροϑίβ, ἱπαὶ ἰῃ Τμοοάογοί β (π|6 ἴΠ6Γ6 ΤΟ ΓΘ 
βΒοιη6 ὅονθ, 80 ἀουδίοα [8 οἶδοθ διῃοηρ (86 ριοριδοίβυ ΤῊ ῥβββαρδβ 
οἵ Τποοάοτοῖ, ν μος ἢ οἰΐ68 ἱπ οοπῆγτηδιίοῃ οὗ (8, (υ1Ζ. ὁπ ραρεβ 1056 

.--517 διὰ 10δ8---9, οα. β΄οδυ}2), Ἔχε 186 τγίϊον 88 ἰαχίηρ (πὸ 9678 
ἢ βοπιοιμίπς δυσσεβές δηὰ ἄδικον, ἴῃ τοιηονίηρ Πδηΐθὶ ἔγοτι ΗΪ8 
ῬΓοΡΟῦ ρἷδοθ διηοηρ (6 »γορλείϑ. 1 Ἰβηρογκα πδά βίιυάϊθα ουἱ [116 

ογάον οὗ (μι οἱ ἀδν 68 Οδηοη, 88 Ἔχ ἱ εα ἴῃ ([Π6 ρᾶσϑϑ δῦονϑ, Βὲ νου]ά 
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τοί δᾶ ν6 πιϊδίβκοη μα οὈ]οοὶ οὗ Τβοοάογοί. ΤῊ ἔλιπον ᾿ἰνϑᾶ, τ ἤθη 86 

Ὀγδοῖῖοα διηοησ (Π6 76 νν8 οὐἨἁ δδβδιρηΐηρς Πδη16] ἰο {1| ᾿Κείλιδἧῆϊπι 83 (8- 
Κίηρ ἰ τίβθα. 10 8 ἃ πουοίίῳ ἃ! νγὰ8 γανο της ἰο [ιἷ8 ἔδοὶηρβ; δὰ βὸ 
86 ἰαχϑβ (ἤθη Ὑ{{ἢ στοϑὲ ᾿ΠΡΓΟΡΓΙΘΙΥ οὗἩ οουπάσοί. ΤὨ15 Βεῖρβ τηῦοὶ, 
φ θη ΓΙ ΒΠΥ υπάογβίοοα, ἰο οΘοηῆγτα (Π6 νἱθῦγβ ἰΆ ΚΘ π ΔθΟΥΘ (Ρ. 424 564), 
ἴῃ τοϑρϑοὶ ἰο ἴμ6 οτἰσίηδὶ σα ποῖ Ἁ] ρῥίδοθ οὗ Π)δηϊεὶ. 

Νον δηὰ ἴμθῃ ἃ βο] δὺῪ ἀουδὶ [148 ἀρρθαγθά, 'π {{π|68 δου ρα γα ν Εἰ 
τϑοθηΐ, Ποῖ Βον Δ η16] πτοία ἐπ ργόρτία ρογεοπα ἴπ6 νι 016 οἵ [δ θοοξ. 
ΤῊ ὑνὸ ἀἰϊδδγοηΐῦ ἰδησιαρθδ, μὰ [Π6 ὑνο ρστοδὶ ἀν βίοηβ, νἱΖ. Ὠἱδίοτὶς δηὰ 

διορδιοίίο, ββοῖλ ἰο ἴμγα σίνθη γ86 ἴ0 βυσι ἀουδίβ. δοίη δανα δἰιθυ- 
164 ομδ ραγὶ ἴο ᾿ϑ.δηΐ6}᾿ 8 Οὐ Ὦἢ ̓8Π4, δΠα ΒΟΠ6 ἴο δποί μου Β, 6. σ. Ηοῦδθαβ, Ϊ, 

Νενίομ, Βοδυβοῦγο, ϑρίποζα; ὙΠ||δὲ Εὐπαγὰ ΥΥ 6115. {πη Κ8 (6 ἡ οὶς 
νν88 γτοἀυσοά ἴο Ὑχτπίηρ, αἴον ἴΠ6 ἀδδί οὗἩ Πϑδηῖ6]. Φ. 10. Μ|οδδ6]18, (ἃ 

18 Αππιοτῖ.. ἔς Τῦηρο]ο γίο. ΤῊ. 10), ἀου 8 (6 σοηυϊ θη 685 οἵ οἰδρ. ἰἢ 
-οὠνὶ. ; δηὰ ΕἸΘΒΒοση ἱπ ἰ8 Εὐϊη]οῖι. (64. 8 μὰ 4) πη καβ (86 ποῖκ ἃ 
ΤΆΘΓΒ ΟΟΡΥ͂ οὗ δοαίίηρ ἰγδάϊ!οηβ. Τὴθ χει οδ)θοίοσ {πὶ ᾿ιδηα]οὰ (δ 

τἸηδίο᾽ ΨΘΓῪ δου ουδ᾽ Υ, 8 Οὐττοάϊ, ἱπ 18 γε ηιἐλίσα Ῥεγδιοῖε. ΤῊ 
ἄτει σψογκβ, Ὀοονογ, [πδὺ τηδ 6 ΒΩΥ ἄθορ ᾿πταργαβδϑίοη, 6 ΓῸ ἰμ6 (οα» 
ΤΩΘΠΙΆΓΥ οὗ Βουμο]άϊ, ἀπά (6 Ἐβ5ΑῪ οὗ ΒΙ] θεῖς οὐ Ὠδηΐεὶ, (ΤΠ θοὶ. Ζείι- 
Βα τ νοη ΟΠ] οἰθσιλϑοθοσ οἴς.). ὅϑδίποθ μαι, ἀσδβοηΐυ8, 6 Ἢ εἰίε, Εο- 

δ6ημ 06] 1ογ, Ηομδηη, ΗΙΖὶρ, δἀοροπηίΐϊηρ, Εν] 4, ποῦοὶ, δηὰ οἰδετβ, 

ἤδνϑ Ὁ] ον α ἴῃ (μ6 ἴγβοκ οὐἤἨἩἉ ΒΙβοκ. 1ϑῆρογκο μ88 ρίνθη ἴἰο {π6 ποιὰ, 
ἴῃ δῖ8 ΟὐμλΘὨίΑΓΥ, ἴδ βυὈθβίδηοο οὗὨ 4}} νι ἰς ἢ (686 πα οἰδεῖ ττϊεσα 
μανὸ β6ϊ4, δηὰ ἔοσ [86 ρυγροβα οὗ οοπβυϊδιίοη, ἐμογοίογα, ᾿ἷθ νοὶ 18 τὶν 

ἀ80]6 ἰο 1π6 δβίμάοπι. ΑΠΥ ομθ Ἧ8Ο νυ β 68 ἴο Ἔχϑπιὶπθ {6 αυσδίίου οἷ 

ξοῃυΐπθηῃ688, ΜΥ}}} αἱ ἰοαβὺ ἤηά 4]} {|8ὺ ᾿ὰ8 Ὀ66 πη, δηᾷ 1 σηϊρεὶ δἰπιοθί γϑῃ- 
ἴυγα ἴο 88 γ, 4}1 {π4ἰ σα 6 βαϊά αραϊηβὲ ἰΐ, ἰη [Π6 ρᾶρδδ οὗ 1,ϑηρογζα. 

ΑἴΟΓ ἃ τΘΟΘΏΥ σοροϑαϊθα δηᾶ τιϊπαϊθ δΌΣΥΘΥ οὗὨ 811 (86 οὐ )θοιίοῃϑ 
δραϊπβὶ (μ6 ραοηυΐϊηθηθδβ οὐ ἴπ6 Ὀοοῖ οὗ Ῥαπίεὶϊ (μαὶ αν θδϑὴ υτρεά, 1 
Βανα θϑθη ποί 8 {116 δυγργβθα αἱ (Π8 οοπβδθηϊ δηὰ ἰγϊυτωρμδηὶ δἱγ πὶ 

ν ἢἰοἢ [86 ΟὈ]δοίίοηΒ ἅτ Ὀγουραῦ ἔογναγά. ΤῈ6 θοοῖ [8 οὐοοἰοά ἔτγοπι (δ6 

ογθαϊ δῦ ]6 ϑογρίαγοβ τὶ ουθ 8 Βοογ ἢ] αἷτγ, δηα 118 οἰαίπλβ ἰοὸ οοηδιἀοῦ- 

διίοη ἃγο δεδγὰ αἄποο παδο. ΝΙΔΥ, ἰζ βοηὴθ οὗ ἰδ ἰδδάδγβθ ἰῃ ἴ{Π|6 ΠΘΗ͂ 

οΥἐ εἰο8] βοδοοϊ ἀγὰ ἴο ὃ6 τοραγάθα, (6 βίοσγ οἵ δοὶς (μ6 Οἴδηυ ΚΊΠΠοῦ οσ οἵ 
Ου]νετΒ Ὑγανο}8 ἰβ Δ οβϑίμδι 88 σϑγβοίουβ δῃὰ 88 ΜΟΣΙΌΥ οἵ ογεαϊι, 88 
ιμαὶ οὗ Παηῖεὶ. ὙΜμαὶ βαγ5 Εποθεὶ, ἰῃ μἷ8 Τἰεύγειο βγορλείς 8 1 ὃ 40 
ἢ 88γ5: “ Ι͂ῃ ββογῖ, ἴο 8ῃ υῃργοὐυὶςοα τηδῇ η0 ἀουδὲ οδῃ Ασίθθ, {πι3ἱ ΟἿΓ 

ὨΔΥΓΆ(ΪΟΗΒ [ν]Ζ. ἴΠο56 οὗἩ Πδη16}7 ἀτὸ ποὲ βι γί γ Βἰβίοσί 8] δοοουηίβ, (δ 

829). Αρδίῃ, βροακίῃρ οὔ ἴπ6 ργαρῃίς βρϑοϊβοδιίίοηβ οὔ Πδη θ᾿ Β ργορ θ- 

οἶθ8, ἢ δᾶγ8: “ὙἼ|ι6 ϑροοΐαὶ οχαοίπεβε οὗἉ [1688 ργορ[ιθοῖθβ ὑγονα8, ἰῃ 8 

βἰσι κίης πιαπποι, μας [ΠΘΥ ἴοοῖ ἐμοὶγ σίβθ αὐῶδϑγ [86 εἶτλ68 τϑβρθοίηρ πιὰ 

᾿.ῃ.» 
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(Π6Υ δρϑακ. 771: ἐξ απ ἱποοπίγουογέ δῖο αγσιωπδηξ ἀφαΐπεδί ἐδ6 σεπμῖηο- 
62: οὔ λα δοοξ," (8. 402). 1π 1 τρδῆποῦ 6 Ὑεῖϊθ: “10 18. οἶθδῦ 
ται θδηΐοὶ τγᾶ8 μοὶ ἴπ6 δυΐῃοσ οὗ (18. ὈΟΟΚ, ἔγοτῃ ἴ86 ἔδυϊουβ σοηίθηίβ 

οὗ ἴἰ, ψ οἢ ἀσὰ (Ὁ]} οἵ ἐπ ργο Ὁ: 1168, ἀ8.22]ρ᾽ ταΐγϑοὶθβ, δηα Ὠἰβίοσίςδὶ 
᾿μδοσυΓΔ 6168, (ἢ6 Εἰ οὗ νυβίοἢ δῇ ΡῈ οπηά 'π Ὧο0 οἶον ρσγορἢιοίςδὶ θοοῖ 
οὗ δε Ο. Τεϑὶ.," (ΕἸ οῖς, 8 255). 1η ἃ ποίϑ δρροηάεὰ ἰο 1ΐἱβ βββεδᾶρθ, 
6 τοΐδιβ, ἰῃ {6 ὙΑΥ͂ οὗ Ὄχϑίηρίβ, ἰο θδη. νἱ. (νυ ἢ] ἢ σῖνοβ δὴ ϑοοουηῖ οὗ 
Ἐ16 Ἰἰοηθ᾽ ἀ6η), οἵ σοῦ ἢ6 8808: “6 Σοργοδθηίδίοη 15 σέ αϊοιίρι,ἢ 

(ΙΔομ ον] οἢ6). ΕὙΣΙΒΟΡ ῥσοοῦ ἴμδη (818, ἔγοτχ {πὑῦ πῆθη δι} } 7 80 οδῖσα 
δοιὰ βοῦοσ, δἀπὰ Ἧ80 δ. 80 Ὑ6]] ἰηΐοσηθάᾶ, 88 ποῦοὶ δὰ 86 ὟΝ οἰΐβ, 15 ποὲ 

Ὡδοδοὰ ἱπ ογάοσ ἰὸ δίνουν τῖτ τ μᾶὶ 7Τιγζίδὴ 7μδίέοα (μ6 οδυδ6 οἵ ΠὨδαίθὶ 
28 ὕυδϑὴ ποδιά δηὰ ἀθοϊάθά, ὈΥ [86 πϑοϊορίοαὶ οουτί οἵ ἰαΐθ οσεοίθάὰ. Βαὶ 
8Δ Ὅ6, ἰῃ (δ Ἰαπα οὗὨ ̓ ΣθΟΥΙΥ, ἀΓῸ ποΐ γαῖ ὑπᾶες Τυγκίβῃ Βα ρον βίοη ΟΣ 
“Δοπιδίη, τγτὸ δσθ αὐ ἱποι πο ἴὸ ἰβκθ ἴ86 1 ογίυ οὐὗὁἨ ἀρρϑϑ]ηρ ἰο [86 
Βικῖι οουτὶ οὗ ογίζσαϊ γιυιδέΐοο, π ϊο ἀφοί68 αν ὁχδπηδίοη, δὰ ἀ6- 
εἰάδβ ἴῃ δοοογάβῃοο νι ἴδοῖβ δηαὰ δυριτηθηίβ. ἢ δηΐοδὶ ἰβ ἰηἀθεὰ ἢο γέ αν 
ομΐοις ταλῃ, 'π ΟἿΣ ΘΥ68; δηᾶ αμσὲ αἰΐδγαηι ραγίθηι ἴδ γεὶ ουστοηῖϊ ἴῃ ΟΡ 
ἔτϑε ἰδηά. ᾿ 

Μοδηϊπιο (6 Ὀοοῖς ἰῃ αυθδδίίοη 88 ποί Ὀθθη πϊΐπουϊ 1185 δΔαἀνοςβίοβ δηὰ 
ἀοίοπάοσβθ. διδυάϊη, Βοοκμαῦβ, ὅδῃη, βὅδοκ, ΗἩθη βίο Ὀοτρ, αηὰ Ηᾶνοσ- 

πἰοκ, τὶ οἴθοσϑ οἵ [6886 ῃοίθ, αν δῃίθγοα (Π6 1818, τι 8 ναγίουβ δΥΠΊΟΌΣ, 

Βηα βοῦν αὶ ἀἰγοσθο 8Κ1}} ἰπ οἰρὶογίηρ ᾿. ἨρηρδίθηθοΓ 5 4 μέλδη- 

ἔξο ὧδε 7απῖοὶ ἰϑ ἴ:6 τηοϑὲ οσχίθηβῖνο αἰβουϑαίοι οὗ (6 βυθ]δςοῖ, Δηα 4180 
[Π6 προϑὶ 8016; ψῖτ (6 Θχοορίίου, ροῦμδρ8 οἵ ΗἩδνογηῖοκ᾿ 8 δειθ ζἤὔιίον- 
διιολυησοη, ἈΡροηἀοα δὲ ρῥγθβοηΐ ἰο ἢἰ8 Οὐιμπηθπίδυυ. []Ιἃἢ 8 ροηογαὶ 
ηϊοίίς, αἰδο, (ἷ8 Ἰαδὺ Ὑεγῖ δ 888 ργεϑθηϊθα ἃ βι γί ηρ' ΒυΙΩΤΩΔΓΥ οὗ (ἢ 

6866 οἵ Ι)αῃΐοὶ, 88 ἴο (δ6 δἰΐδοκβ 8 ΚΘ ρου 1ὁ δπὰ (ἢ ἀδίθῃοθ βαῖ ὉΡ [ῸΣ 
ἐ, ὙΤθοδβο ὑτο ἰαδί Ὡδιλθα ττίίοσθ αἰ 11 δἰπγοϑὲ ΟΥΘΓῪ ἰδίηρ, {[Πδὺ 88 
Ὀθοη δἀναηοθά οὐ ὈοΪδ δἰ ἄθβ. 1 ἤδνυβ ποί δ νψαγα [Ὁ] ον θα εἰἴποσ οὗ {861}, 
Βονουθῦ, ἰΏ ΓΩΥ ἀοέίδηοοθ οὗ [86 Ὀοοῖς ; δηά δογηθίπιθβ 1 πᾶνο ἔθ]: οὈ] χοὰ 
ἴο ἀϊθῖδι ἴτοῦλ δηὰ ἴο ὀρροβθ ἴβετι ὑοῖϊῃ. αὶ (Πΐ8 αϑδίθβ 1116 οὐ ποι μη 
ἔτοσω 11:86 σεϑρϑοὶ (δαὶ 1 ἴϑοὶ ἴὸσ 86πὶ, ὨΟΓΣ ἔγοπι ΠΥ σταῦϊίαἀςα ἴῸγ μοὶσ 
ΨΕΙῪ 809 δηὰ (ΑἸ ΒὉ] βοσνίοθβ [ἢ ΒΟΥΘΓΑΪ 08965 1 δαν6 ρυτβαθα ἰηνοϑί- 
ἰσοουβ Ὀογοπὰ (86 1πιϊὶ8 οἵ ὑπιοὲγβ ; δῃὰ 1η ϑοῖπιθ, 1 αν δϑβαγϑα (0 π|8 Κ6 
ΤΑΥ͂ ὝΑΥ ἷπ ἸΓΔΟΚ8 οὐ Ὑ ΐοῖ {ΠΟῪ αἰ πο Θηίογ. ΕΟ. δ ὙΠῸ νυγῖϊδβ οὩ 
ἃ δυδ)οοί οὗ 80 τουοῖ τποσμθηΐ 88 [ἢ6 ΟὯΘ Ὀδίογο 8, οὐχὶ ἴο δα βοιηθ- 
ταϊηρ ἰο {Π|| δίοοϊκ δΔΙγθαΥ οὨ Βδηά. 

ΠΑ τἱοσὶ ἔταϑ θοΐοτο (τ πτίύπς οὗ (85 ραγασταρῃ, 1 Ἰοαγη δὰ ἔτοπι [86 ΡΌ]1ς Φοῦτ- 
818, (δὶ Ηδ νδγηϊοῖς μδ8 βΌῃα ἴο [8 γεϑῖ, ἰῃ [16 ΥὙΘΙΥ ταογ ἴδῃ οὗὨ 16 δῃ!ὰ υϑο} 658. 
ΒΙΌΙοΔΙ οὐ εἰοἴβτα δ85 ὀχρογίθηοοιῖ ἃ τοδὶ 1088 ΟΥ̓ ἢ 18 ργοιηδίῃσε ἀθοοδδο; [ὉΣ ἢΘ 88 
ἔκοὶ δὐναποίης οὁα ἰπ0 δἰσὴ τοϑὰ ἰο [26 ΥΟΤῪ σιιατοὶ οὗ (0 δδοσοὰ Ῥδγωδϑδυϑ. 

895 
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Ορροπϑηίϑ ἰο (86 ζϑῃυΐ ΠΟ 688 οὗ ἰμθ ὈΟΟΚ οὗ Τζδῃ 6] μανο, 88 γεῖ, ὈΘεΏ 
ΔΌΪ6 ἰο ἢπά οπίῳ ἔϊσο σγοιπαξ ο7) απ απκίοεγπαὶ παίΐμγο, οὐ τ ῖο (ΒΟΥ τοϑὲ 
1Β6ῖγ ὁδι186. 

(1) “ἼΤΒο βοοῖὶκ οἵ ᾿δηϊοὶ 18 ρἰδοθά διποὴρς (86 ἰαῖαϑί θοΟκ8 οὗ ἴπ6 1Κ6- 
ἐλιιδῆέπι; πο ΒΠΟΥΤΒ, ΒΔῪ 186Υ, ἰδὲ ἰδ τηυδὺ μῶν ὕδεη δάἀἀθὰ ἰο 186 
Οδποῦ δῇογ [π6 οἰοβίηρ οὗ ἴ:6 1.8 δηά (6 Ῥσορῃείβι Μογϑονοϑγ, (δϊδ 
Οδηοη οουϊᾷ ποὺ αν Ὀδοη οομμρ]οίθα, υη}}} αἴδν ἴμ6 ἔτηα οὗ {86 Μίδο- 
ἐδ06635. Ηδᾷ (μὲ Ὀοοὶς Ὀδοὴ τσιϊίθη ἰπ 1[Π6 6Χ]]6-ροσιοα, 1 που ὰ πο 

ἀουδὲ ἴανὸ Ὀδοη σδηκοά τῖτἢ ἰμ6 οἰμοσ ὑγορμοίδ. 

Το {μὲ8 1 μαναὰ ΟὨΪΥ ἰο Β8γ, ἱμαῦ ἴΠ6 ἰαδί αϑβογίίοη 18 ποὶ πὶίβουὶ ροοὰ 
Βτουπά; δυὺ ἰξ ἰπ ΤΘΘΙΥ ἰουσμθ8 ΟὨΪΥ͂ ἃ ΨΘΓῪ 8118}} ρατί οἵ (6 6856. 
ΑΒ ἃ τηδίϊον οἵ ἰβοϊ, ἰὶ βίδῃ 8 Ὀσγομαὰ ΠΥ ΣΕΘΒΟΔὉ]6 ογἰἰοαὶ ἀουδί, ὑμδὶ 
(λα δοοῖ 97 ϑαπέοὶ ισας οοπηοοίεα εσἱίλ (λὲ οἱδον ρῥγορλείε, απὰ ἰδαὲ ἐἰ ο0- 
ομρίοά, ἐπ (δὲ ἀποΐίεπὲ Οαποη, α ρίασε ἐπιπιϑαϊζαζοῖῳ δεΐοτο ον αἶεν εξιοῖ, 
ἄοισπ ἰο α ρεγίοά πεαν (ο (δε ἰὴ οοπέμσῳ. Ὑδθ Ταϊηνυαϊδίβ οὗἨ (δὶ ἀΔΥ 
ψογ [86 ἢχβὶ ἰο ρυϊ 1 διιοηρ (6 ΕΟΙΒΟΒΐπὶ; δηα Ψθγοῦιθ, δὲ ἴΠ.6 δᾶπὶς 
ρουιοά, νῇο βρϑηΐ ΤΏΔΩΥ͂ γὙθδγβ 1π βἰυαγίηρ τῖϊι (Ποῖα, ρψῖνθθ 08 δὴ 86- 
οουπὶ οΥ̓ [86 πιδῆπογ ἰῃ ΜΒ ϊοἢ (ΠΟΥ ἀἰϊνίἀ6α [μ6 βου ρίαγαι! Ὀοοΐκβ, δύτϑηβ- 
ἱῃρς Ιϑδηΐοὶ διιοπρ ἰδ6 ΗδρίορταρηΥγ. ΤὨθροάογοῖ, 88 γὸ ἰᾶνο δϑαῖ 

δῦονβ (Ρ. 489), [658 {1:6 ΒΔΌΡ168 ΒΕ ΘΓΕΙΥ ἴοσ {118 ργοοδθαΐηρ ; δηα “Ζ6- 
τοῖα δηά [86 ΒΑθὈΐ65 οὗ [8 ἀΑΥ͂ ΔΓΘ [8)6 ΟὨΪΥ τῆθῃ ἴῃ 81} θασὶγ δηιαυγ, 
ὙΠῸ πᾶν ραίνϑα ἰο ἰδ6 6 νἱδὲὶ δογιρίαγαδ βο ἢ δ δυγδηρθιηθηί. 

Ιη ὃ 6 (4) αὔονϑ, 1 αν δὶ αἰδουδδθα {18 80 ]76οἱ ; δῃὰ 1ξ πνουϊὰ 
δ6 δΒυρογῆμσουϑ μογὸ ἰο ἀο δηγιμίηρ τοῦθ, μη 1 ἤανθ αἰγοδαγ ἀοης ἈὈΥ͂ 
ὨΣΘΓΘΙΥ βίδίληρ (86 τ68ι}}18 οἵ ΤΥ ργανίουβ ἰην δι ζαϊίοη. ΤῊΘ ΒΏΒΟΣ [0 
ὅδ ι6 δἰϊορδίίοη ἰῃ χασδβίίοη 18, ἐμαὶ {86 ἔβοὶ δ] οροά, οὴ το ἢ ἐΐ ἰδ δη γον 
ξιουπαθά, ἰδ ποΐ ΟὨΪΥ ἱπολρϑῦῖα οἵ ῥτγοοῦ, Ὀυΐ ἐλδ ἀἐγεοὲ οοπίγαντῳ ἦὰς απ 
ουεγισλείηνίης πιαες 97 ευἱάεηοῦ τη τς ἕαυογ. ὅϑοἢ Ὀοίης ([Π6 ο886, ϑδηῃ 61 8 
ογισίπαϊ ρἷδοθ ἴῃ [16 Οδδοῃ, (8 ἔβος οἰθαγὶν 6ϑ 8018 164), 8 ο6 οὗὨ {88 

τοοϑὶ οορϑηΐ διχζυιϊηθηίΐδ ἰῇ ἔἴανον οὗ 118 γζεηυΐϊηθηθδβ δηὰ δηβαυϊγ ; 866 
ὃ 6 υἱ ϑυρζτε. 

(2) ΤᾺ οπὶγ σοιπδίπίηρ δαυίογηαὶ σγομπα το] οἢ 8, (Βα (16 “ 8οὺ οὗἁ 
διγδοῖ, ἱπ ἰδ Φιίοσῳ 9 (δὲ Ἑαίλονα, (οαρβ. χ]ῖν---ἰ,}, 88 οταλθὰ ἰο 
τηθηϊίοη ΠΔῃἶ6ὶ ϑιηοηρ ἰμ686 ΕΔΙΠΘΓΒ; ὙΔΙΟῆ δον ἐμαὶ [86 Ὀοοῖκ οὗ 
Δ 16ὶ ἀἰϊὰ ποὶ ἰΒϑὴ οσχὶβι. 

Αἱ αιοϑί, Ββονγονοσ, {μ]8 18. ΟὨἹΥ δὴ αἀγσωπιοπέμπι ἐὰ εἰϊομίϊο ---- ὩΘΆΣΙΥ 
ΑΙ ΑΥ͂Θ ἃ ΥΘΡῪ ΜΘΔΚ Δηα ΒΙΡΡΟΥΥ ΟἿ ἴῃ τηδίίοσβ οὗ ογιἰοίδω, 17 ἰθοσθ 
Ὀ6 ΔηΥ ψοῖρῆὶ ἴῃ ἰϊ, οα (μὲ8 οοοδϑίοη, ᾿ἰ πιυϑὲ γϑβαὶὶ οἰΐμαν ἔγοαι (86 ἔβοϊ, 

(δ. (Π6 δῖ θοῦ Β οδίδίοσυθ οὗ νοσίῃϊθ8 γγὰ8 ἀθαϊχπθὰ ἰο Ὧ6 οοπιρίοῖοθ, ΟΣ 

αἱ ἰοαϑὲὶ οτα ἰμ6 ἔδοί, (μα΄ 6 ταθϑδηὶ ἰο ἱποϊυ δ 811] οδηοηΐςαὶ ἩΣΙΟΣΒ. 

Βαϊ ποϊίμον οὗ [086 Ροβ᾽ οῃβ 18 ἰσὰθ. ΝΙΘαΥΪΥ οὔθ [4] οὗ ἰοβθ στ ΐοσὶ 
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ΜῈ ου]ορῖζθδ, 61 πο Ἡγίΐοσβ δἰ 81} οὗἨὁ δΔΏΥ ρασί οὗ {6 βδοσρίῃσθβ.0 Οἱ 
886 Οἶδοσς βαπά, ἢ οσμλ δ ΤΏΔΗΥ οὗ ρστεδὶ Ὠᾶπι6, Μ. 8116 ἢ6 ᾿πβοσίβ οἰ 6 Β 
ὙΠΟ ὙΟΙῸ ΟἰΘΑΣΪΥ ἰμοὶγ ᾿ηΐϑσίοσβ. ΕἸ. σ. ᾿6 ᾿ῃβογίβ Ῥδίηθηβθ, ΟΔ 6, 
ἹΝδίμδη, Ζογοῦδθεὶ, απ Ψ9οβδυδ ἴδ6 μὲρἢ ῥσίθβί, τ }11]6 Ὧ6 Ομμἑίβ ΤΏΔΕ 
Ῥτορμοίβ, ῥγί}βδίβ, ϑῃὰ ἰκηρβ, οὐ θαυδὶ ΟΣ στθαίβσ οὶ θὈσ 7. Α ρἰαγίησ 
Θχβίωρὶθ ἰ8 ργοβθηίβα ἴῃ [Π6 ΘΌ ]ΟΩΥ οἵ ΝοΒοσαϊδη, τ ἢ1}6 στα (1 Ἠΐ8 
ὍΟΟΚ 8180) ἰβ ὙΒΟΙῚΥ οὔθ. Οὐδ ποῦ Ὀ6 ΒΥ 4υοδιίοη 88 ἴο ἴῃ 8βὺ- 
ῬΘυΟΣΥ οὗ (δ ἰδίζοσ ονδσ [86 ἕοσιηθσ ἢ Βυῖ, Ἡδιδὶ 18 τζῶοσο [βδῃ 4]], ὧδ 
ογηϊίς ἰλα τολοῖία 60γ}8 7 (λὲ Δίτϊπον Ῥγορλοίδ. ΓΘ ραββαζο ἰπ 49: 10, ψ 0 ἢ 
λὼ ἴΠ6 οοἴμηοη γδίίοδῃ ἰδχύ τηδθθ στηθμίίοη οὗἩ {δθπι, 18 Βῃο ὮὉΥ͂ 
Βγϑιδοβπϑίαθσ (1ὰ Ϊο0.) ἴο 6 ΟἰΘΑΣΙΥ δρωγίοιμδ, ἰἃ Πανίησ Ὀδθὴ οορίοά 
ψοσθδίτα ἔγομι 46: 12, ΜῈ ΤΔΘΓΘΙΥ {86 5 ϑε αοη οὗ τῶν δώδεκα προ- 
φητῶν ἴος αὐτῶν. ὅϑοῖῃθ ρϑγίία! ἐγ θη οὔ βίγαοιι 85 ρ] δίῃ] δπἀθανογοὰ 
ἴμ8 ἰο 411 υὠρ νμαὶ τγῶβ βθθιηρ 8. ΡᾺΡ ἰπ ἴμ6 4γνησις. ὙΠῖδ Ἰαδὶ 
οἰγουπιϑίδησθ ΒΏΟΥΒ τηοϑίὺ ΟἰΘΆΡΪΥ, ἱμαὺ [6 ρίδη οὗ δίσαο 88 ποὶ 4]]-οοσα- 

ῬΓΘὨθηδῖνθ. Ηδ σρδάθ ἃ δοίδοίοη ; δῃὰ ἴῃ (8 6 ἀϊά ποῖ ΘΟ πο ΕΪ 86 ] 
ἴ0 Ὑτῖοσβ, ΟΣ ΚΙΏρΡΒ, ΟΥ ῥγίθβίβ, οὐ ρσορῃβίβυ Ηβ 88 βοπῖθ, δῃη4 ΟὨΪΥ 

ΒΟΙ,6, οὗἉ 641] [Π686 οἶαββθθ. 1{ που]ὰ ὃ6 ἀ ΠουϊΕ ΡΟΣΒΔΡΒ ἴο ΒΔῪ ὈΥ ν᾿ μδὲ 
ΡῬΥΪποῖρ]6 86 νῷδϑ ρυϊάεα ; Ὀὰυΐ {πΠ6 ζΈΠΟΓΑΙ ἰθποσ οὗ ἰιἷ8 βϑ θοίοῃ 70.81.68 

186 ροϑίου, [μαὲ ἀϊδιϊηρσυϊδμρά, δοῦνο, ἰμῆαθηιία!, δη ἃ ρἱουβ σϑη διηοῃρ 

1ῃς 768, τη Β ]ν Ὀοίογθ ἰμ6 6Χ116, Ὑ8ὸ δὰ Ὀθθη βίψηδὶ Ὀθποίδοίοσῃ, ΟΣ 

(οἰ ἰνθσοσβ, ΟΥ ΓΔΟΣΑΪ δηὰ σοὶ ίουβ ἰΘϑοθοΣΒ, ΟΣ (Π6 οὐ͵θοὶβ οὗ διὶ8 

οδιοῖςθ. Βυὶ .8ηϊοὶ βρθηὶ ἷ8 1186 δῃὰ νυγοὶθ ἢϊ8 Ὀοοὶς αὐγοδά, δῃἀ ὭΘΥΟΡ 
ὍΔ8 ΟἸΠῸΡ ἃ ΠΟΙῸ ΟΣ 8 ρτορμθὺ Ὁποῦ {πὸ ἐποοοσϑοῦ. [Ιηἀθϑα, ἢ6 ΠΕΥΘΡ 

ἀἰγϑοιυ δἀάγθββοὰ 16 76 }08 δἱ 811, Τδθ ρίλῃ οὗ δίγδοιι, (μϑγϑίοσα, δὸ [ᾺΣ 
88 ὙΘ ὁδῃ δϑοοσίδίη ἰΐ, νου ΒΑΡΑΪΥ ΘΟ ρτῖβο εἶθ. Ὑοὶ ὄνθῃ Ὑβθ ΝΘ 

δββυταθ {π|8 ῥυηοῖρ]6 οὗ βεϊθοίίοῃ, γ6 πὰ δῃουρῇ οὗὨ [Π6 ΔΥΡΙ ΓΆΓΥ ἴῃ 
ΒΙΓΔΟΒ᾿Β δα ον, ἰο βιον (δαὶ Βα ἀϊὰ ποῖ στρ δάμασο θυθη ἰὸ {ἢ]18, ΟΣ 
[0 ΔΩΥ͂ ΡαγίουαΓ τ]6 ἷπ βοϊθοϊησ. ΗΟῪ ολπιθ δ6 ἰο ομχίξ ΕὔΖτα, 80 
ἀϊὰ δοὶ ἱπ Ῥαϊθδϑίΐπο βηὰ γιὸ Μἃ8 ἃ ΟΒΠΟΙΪΟΆ] ἩΣΙΘΓ, ἀπά γαῖ ἱπδοσί 
ΖουΌΡΑΌοΙ, δηὰ Φαβῆυδα, δὰ Νεδοιϑη ἢ Απάὰ οδη ἴΠ6 οἰγουτηδβίδηςθ, 

18δι ΤΠ δηΐοὶ 18 οταϊ δα ἴῃ βυς ἢ ἃ ΘΌΪΟΩΥ, 6 ΓΘ [86 66] οἰΐοη τη 8} 688 80 
1116 ἀἰδοτὶ πιϊπδιϊίοη, απᾷ ἰ8β οοπβηβᾶ τ ἰτΐη δυο ΠΑΓΓΟῪ δοιηάβ ---- ΘΔ 

(δῖ8 6 4]]1εγχοὰ 88 ἃ ἀθοϊβῖνε γϑδϑοῃ δρδίηβί {π6 οχίβίθηθθ οἵ Π 8η16}᾽8 
ὉΟΟΚ βοὴ ϑίγαοι σοί 17 80, ἰμθη ἰΐ 18. θαυ] ουϊάθηοθ δραϊηδί (86 
ὍοοΚ οἵ Εζγβ, δῃηὰ βρϑοίδ!]γ ἀραϊηϑὶ [πΠ6 θΟΟΚ οὗ Εϑίμασ. ΗΟΥ͂ οδπλα {18 
δὶ Ὀοοῖς, ψῖ1ἢ (Π6 ΤἈταου8 αυ θα ἢ ἩΏΟ86 παπγ6 ᾿ξ Ὁ6ΑΓ5, δη ἰῃ6 γτοηονηραᾶ 
Μοχγάροβὶ, 89 στοαὶ ἀθ] ἑν γοσ οὗ [886 Ψ6νν 18} παϑΐοη ἔγοτλ ὉΠΊΨΘΓΒΔΙ Τ85- 
ΒΒΟΓΟ, ἰο ὃ6 ραΞϑθὰ ονϑῦ ἴῃ β]θποοῦ ὙῺΥ ἀϊὰ ϑβίγαοι. ουιὲ ὦἷοῦ 3 Ἐ;Ζο- 
[161 μδᾷ μοῖά μἶπι ἂρ Ὀοΐοσθ 6 σου ὰ δ8 ποσίῃυ οὗ θϑίηρ δββοοίδίϑα τ ἢ 
Νοβῖι διὰ ᾿ϑηὶθὶ.Ό Οομηβρίοπουβ αἷϑο διαοηρ ἴμ6 βαογοὰ τυ ηρδ, 88 
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486 Ὀοοΐς οὗ Φοθ. ὙΓῈΥ βιιουϊά ἢ6 Ὀθ6 οὐ 64 ἢ ΙᾺ 15 ποῖ ουϑῃ ρῥγοίθηοά, 
(μοὶ Βίγαοῖ μδά ποί ἃ Κηον]οᾶρο οὗὨ ([μ686 ὈΟΟΪ5 δῃη!ὰ ρϑγϑοιδ; δηά ἱξ 

δαά τιμαὶ Κκπον]οϑᾶρο, οὐ τ μδὶ στουπᾶ, γῸ6 δὶς ἀσαΐῃ, Ὑ6͵Θ (Π6Υ οταϊοὰ ἢ 

Ἀπὰ ἄοοβ (6 δἰΐοποο οὗ Βίγδςοι, ἰῃ (Ἀΐ8 οΆ86, ρσουθ (αὶ {8686 ὈΟΟΚΘ δο 
{686 ρογβοηδσοβ ἀϊὰ οὶ οχὶδὶ ἢ Οἱ {86 οἰδεῖ μαηᾶ, '8 11 ποῖ ρῥἰ δίῃ, {πὶ 
π6 δϑι28 ρσχίποὶρὶα 1οὰ ἰο [86 οπιϊβδίοῃ ἴῃ (ἢ 8 σβ86, ἩΒΙΟἢ ρονεγηρθᾶ ἰῃ 
(86 οτϊδδίοη οἵ ᾿δηΐοὶ, νἱΖ. {πὲ [86 δυΐθοῦ ἱπίθηἀθα ἰο ᾿ῃοϊαὰδ ΟἹ 
(δοθθ πο δὰ Ὀόθη δοίδνο ἴῃ Ῥαδδδίίπο Αἱ δηὴγ σαΐβ, (86 τ 016 δυο» 
τηϑηϊ 6 γον Ἶ685, ἤθη θυ ἢ [λοἰβ 88 (μ686 116 θαίογΘ υ8. 068 ΒΩΥ͂ 056 
τεχαγὰ ἱὲ 48 ἃ ϑ6[δίβοίοσυ ὑτοοῦ, (μδύ πο ΝΟ ΒδαποΖΖαν ονοῦ ᾿ϊγοὰ δηὰ 
ζοϊχηεά, δηὰ μαι δα ἀϊὰ ποί οὐθσγιη ᾿βία ΜΠΠΟΡ πα Ὀθδίερα ΤΎΓΟ, ὃθ- 
681186 ΠΟΘ οὗ 86 Οτθοκ ἰβίοσίδηβ, ποὺ ὄουθὴ Ηδχοὐοίιβ, ουοὸσ πιθηϊοῦ 
818 ἤϑῖρθ (866 Ρ. 121 Βυρτ4). ὙὨθΓθ, σου σ, Βμου]ὰ τγὸ δερίη διὰ 
ψθοτο δηά, τὴ ἢ {818 ἀγσιπιοπέν α δἰεπέοῦ ὙΒαΐ οου]ὰ 6 ἄοης τὴδ 
1.6 Οὐερεῖς, (Ὑ ὮΘτΟ [ΠΟῪ αἰ Γ ἤγοτα δα οὶ οἰδοῦ ἴῃ ὑμοὶν οὐ θσ, Οὐ Ὑοῦθ 
026 ΟΥ̓ Τη0ΓὉ οὗὨ ἰπθ πὶ ΚΘῸρ ΘΏΓΘ δἴθηο 85 ἰοὸ οοσίδῃ ἴδοίβ), ὁπ. εὐοὶ 8 

τουπά 65 (57 ΕῸΓΣ ΠΥ οὐ ρδγί, 1 δἰ σαγβ ἴδοὶ δυβριοίουϑ οἰ οὉ οἵ ἃ 
ὁδ0186, ΟΥ οὗἩὨ (86 οοηνίοίίοπδ οὗ ποθ ψῆο ρ]οδά ἱξ, 6 ΠΟῪ ΓΣαθοσΐ (Ὸ 
δυο ΝΙΠΙΔΥ ἀΥραυπηοπίδίίοη 88 (8. Ἀΐϑῃ ἀὁ ἢοΐ ΘΟΠΟΏΪΥ ὑπάσσίδκα ἰο 
δυϊίτο88 ἃ Ὀυϊἀϊπρ' τῖτἢ δραὶν δηὰ ἀδοαγίηρ πῦον, υμβθα [ΒΘῪ δαπ οὐαί 
ὈἾΠατθ οἵ στδηϊί οσ οἵ τρδγῦ]8. 86 οίί6, γβο δὲ ἄσγϑίὶ νυεϊοοιηθὰ [8 
ποίδοϊο αγχυμπθηὶ το ΒΙΘΟΚ μα5 υγροί ὙΘΓῪ ΒιΓΘΠΠΟΌΔΙΥ, ΒΘΟΠῚΔ ἰο 
βανθ ὈΘοθμ.6 ΣΑΙΠΟΣ ΒΕγ οἵ ἐξ ἰῃ Ἰαίθσ {ἰπη868. Ηδ δαὺδ ὙΠ [18 ἀδυδὶ 
παϊυείέ : “ἼἸὸ 6 8βυγο, {{|8 οἰχουτηδίθηοο μιὰν δ ἑαΐδη ἐπίο οοπείἀογαίΐον. 
Ιδνε δηἀθανοσγοα ἴο ἔρον μ18 δάνῖοθ ; Ὀαΐ 1 πὰ ἃ γοϑυϊὶ χαυΐϊ ἀἰϊβδογοῦὶ 
ἤοτὰ δαὶ νος Β6 που] βθθηὶ ἴο ἈΡΌΓΟΥΘ. 

Ἧ 8 αν ἄοῃβ ψὶ} φαίογγιαΐ σγοιιδ. Απὰ ἰἢ 1806 ἱπίοσηδὶ δγὰ ποί 
δίγοηροῦ (μη 1686, [86 ορίἰπίοη οὗἩ ΟἾγίδὶ δὰ ᾿ἷθ δροβίϊθβ χαβρϑοῦδβᾳ 
Πδηΐθ] ΤΔΑῪ δι}}} θ6 ταραγάϑα 48 χυϊία βδίθ δῃὰ ὑμβθδίοη. 

1,δἱ 8 ΠΟῪ ῥγοοϑϑᾶ ἴο (86 ἸΝΤΕΕΝΑΙ, ΘΚΟΟΝΌΒ αἰϊορθα ὉΥ (Π6 ορρθ- 
ὨΘΏ(8 οὗἩἨἁ ΤΠ6 ὈΟΟΚ ἀραίπδὶ ἰΐ8 ροηυίΐπθηθδθ. ΕῸΣ οοηνθαίθηοθ᾽ βακο ἷ 
888} 1Ο]ονν θοροῦ 88 (ο {6 ογάϑγ οὗ δυτδηρθηθῃηί. 

(8) 1υϑηροσῖκα σβηῖβ δἱ ἰμ6 μβϑϑὰ οὖ (ἢ 686 ᾿ἰπίθσ δὶ] στουῃαβ, Ἅ (ἢ 6 ἰοδί:- 
ΤΔΟΩΥ͂ ὙΓΙΟΝ ἴ8 ΒΑΥδ ἰ8 σχίσῃ ὈΥ (86 Ογϑεῖξ τοοτάς ἴῃ ΤΔηΐθ], ἱπαδηνθοὶ 
8.8 [ΠΥ ΒΒοΥ, [86 ἱπῆσθηοοῦ οὗ ἰδ Οὐσθοκ οὐ (Π6 σϑαὶ δυῖδοσ οἵ (δ6 νοοκ, 
1. 6. 186 Ῥεουάο- .δηϊοὶ, γῇο τηυδὲ ματο ᾿ἰνθὰ ἰῷ [ἢ8 ἰἕωςβ οὗ ατϑοῖ 
ἀοτηϊηδίίοη.᾽ 
Μοὶ οδδ68 οὗ (μΐ8 Ὡδίατθ δγὸ ἰβκϑη ἔγοτι (86 Ὡβπὶ|6 οὗὨ τημπδὶοα] ἱπβατο 

ταϑηίϑ, ἰῃ ομδρ. 8: ὅ. 1 ἀο ποὶ ἄθοιι ἰΐ ἱτηροσίδηϊ ἴἢο τορϑδί {86 ἀϊβουβϑιοῦ 
οὗ (815 ἰορίο Βᾶγθ, ἃ8 μ6 τοδάδσ μ1}} ἢπὰ 1 ἱπ (6 Οὐσωινθηίασῃ ου (δῖ 
ῬΘΕΒΑρΘ, Ρ. 81 δα. ἘΝ ΒΑΐΘΥοΣ οἶβο 1,οροσίκο μδ8 οἵ (δΐθ ποίυχο, 18 δίδὸ 
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Θχβπηρα ἴῃ ἰδ 6 νϑγίου δ ῬαβΒΑρΡῸΒ ὝὝΠΘΣΟ [06 πογάβ οοοῦσ. ΤΏ6 ΨΠΟΪ6 

ἘΒίηρ 18 80 ἔδηοίξι!, ἀπα [9 8ὸ 1}{{|6 ἐουηαίίοι 'π σὰ ΡΒ ]οΙορΎ, ἵπαὲ ἰὸ 
Ῥδγιϊου]αῦῖζθ ΔῺῪ Κατ Ποῦ, νου ὯΘ 8 ΠΘΓΘ τνδϑία οὗ {τ6. Αἱ τωοϑί, πού 

ΣΏΟΓΘ ἰμδῆ [ὮΓ6Θ ΟΥ ἴουγ ψοτὰβ Ἀγ ἰσϑοθϑῦϊθ ἰο (86 Οτροκ, δηὰ ονθῃ 

ἐ8ι686 8.6 οἵ 8 ἀουδι] οτἱρίη. 
(4) “ΤὨΘ ἀἰϊοιίου οἵἩ δηΐ6] 18 οὗ [86 σδσγ ἰαἰδδὶ Κὶπᾶ, βυοῖ 88 νγὸ πὰ 

ἴῃ ΕΖγα, Νβῇ., Ἐβί8., δῃᾷὰ ΟΠ γοηΐο]θβ, αἰβὸ ἰῇ ΕΖοκίθὶ. [ὲ Ἀρργοδοῖθεββ 

ὙΘΙΥ ΠΘΑΕΪΥ ἰοὸ (86 ἘΔΡΌϊπϊο οὗ π6 Ἰαίθσ αρεβ.᾽ ὙΤδὺυβ Τδηροῦκο δηᾶ 
Βεσιμο]άϊ. 

ΒΊΘοκ, μονγονοῦ, 15 σδπαϊὰ Θπουρἢ ἴο σῖγα ὕρ (118 δμσεϊγ. Ηθδ 588 γ8 

ΨΟΙΥ 709 0}γ: “78 δανϑ 'π βΘΠΘΓΆΪ ἴο0 ἴεν Γοιηδίῃβ οὗ ἰμ6 ἀἰβδγοηὶ οθῃ- 
ζυτγῖ65 δἴδδυ [6 6χ!]ο, ἰο ἀγαθῶν ΔΩΥ͂ ΘΟΠΟΙυδίου 88 ἰο ἴπ6 στϑᾶυαὶ ἀδσρτγοοῖδ- 
οη οἵ {Π6 ἰαησιαβθ, δηα ἰο ἀδίθγιϊηθ ἢ ΠΥ οΟΥίΔΙ ΠΥ ἰὸ τιμαὶ ρδσ- 
ἴου αν ροτὶοα ΔΩΥ ἩτΙοΣ Ὀδίοηρθ," (Ζε βοῦν. οἴο. 8. 218). Αβ ἴο Μαδ- 
δίπιίδηι, ΠΟ 9Π6 48 γϑῖ νϑηϊυγοὰ ἰὼ ρρθ8ὶ ἴο δχβϑιωρίβ; δῃὰ ὑη{}] [ἢ 

οἴδγσα 8 δι διαὶ πα ὈΥ Βοὴθ ῥγοοῖῦ, 6 ΠΙΔΥ σαϑὺ οοηϊθηὶ Ὑἱ ἢ ἴῃ Ρ]68 οὗ 
ποὲ σαῖϊζῳ. Ιη τεϑρθοῦ ἰο {86 Οἵα ὈΟΟΚΒ παπιοᾶ, 1 Βμου]ὰ ἄδϑῖ ἱΐ οὗἩ πὸ 
ἐτηρυτίδηςθ, ἴο ΒΏΟΥ͂ ἴπαὶ {Π6 ΗἩΘΌΓΕΥ οὗὨ ΤΠ. ῃ16] τν88 ἴῃ βΈΠΟΓΑΙ ἀϊβογορδηΐ 
ἔτοιῃ ἴμδὶ νμῖσ ἢ (ΠΟΥ ΘΧ] Ὁ]. ΞΟ ΠΘΔΓ νγ6Γ (Π6 ἩΓΣΙΓΘΓΒ ἴο Ὦ]8 {ἴπ|6, (δαὶ 
Ἧ76 ΤΩΔΥ͂ ὙὙ06}} ΒΌρρΟΒΘ (86 ἰάΐοπιθ ἴῃ φΘΠΘΓΙΓΑΙ ἴο 6 4116. ΑΙ] οὗ ἰδ 

Βοϊοηρ ἰο ἃ ρογίοαά οἰοβίηρ υἱἱμ ([Π6 οχὶϊθ, ΟΥ οσσυγτίηρ πίη ἃ δῃοσί 
ἐἶτηο δῇοσ ἰΐ ; δηᾷ 4]] οὗ ἰμϑι ἃΓ6 ἰῃ βοπιὸ πλθδδυγο δϑἰδοίθα ὮΥ (Πα ΟΠ Α]- 

ἄεο ἀϊαϊοοί, νοι ἐμοὶν δυΐϊθοῦβ δροόκθ οὐ γοίθ. Υοίὶ ζδῃϊοὶ, ἰῃ (86 

ἡαάριιοπιὶ οἵ Οεδβοπίαβ ((ἀββοδίο. Ηερ. ϑρτδοὶ. 8. 85), μδ8 ἀθοίάβαϊγ ἃ 
Ῥυγοσ ἀϊοϊΐου (μδη ΕΖΘ 16]; ἴῃ ψΒΙοἢ ΟΡ Ὠΐοη, 80 ΤᾺΣ 881 δῦ δ0]6 ἴο 
ἡπάρο αἴθν πλυολ {ἶπλθ βρθηῦ ἀροῦ (88 ὈΟΟΚ, ἀπ δχαγϊπίηρ ταϊμυ ον 
ΘΨΟΓῪ Μογὰ δηα ρὮΓΑΒΘ ἱπ ᾿ΐ ΤΏΔΗΥ {ἰπ)68 οΥὐοσ, 1 ββουΐὰ ΘΏΓΙΓΘΙΥ οοἰῃο:ά6. 
Ι 5ῃου]ὰ ρὸ 5.}}} [ΣΈ ΠΟΙ, δ Πα 58 Υ, 1 18 τῆογθ Ὡοσίὴδὶ ΗΘΌΓΘΤ ἰμ8ῃ 8οζὰθ 
Ρογίίοημβ οἵ Ἄνθη “6γθηῖβη, οἵ Εζγα, οἵ ΟἿ εἰ, δπὰ οὗ ΟὨγοηΐοϊθβ. ἊΑ8 

ἴο ἴμ6 ἅπαξ λεγόμενα οἵ ἴμ6 Ῥοοῖ, 1 [86] Ὡο τοϊυσίδηοα ἰὸ δάπιϊ (ἢ 6ῃ). 
Βαϊ 1 πόνο δ6 ΔΗΥ͂ Δγχυπηοηὶ ἴῃ δἀἀυοΐηρ, {Π686, 11 νν}}] ΔΡΡΙΥ ἴῃ δὴ θαυ] 

ΣΩΘΆΒΌΓΟ, ἰο 411 (86 Ἰαίοσ ὈοοΚβ, πα ἴο ποί ἃ ἔδιν οὗ 86 οἰ βόσβ. [{ ργονθδ 

οί ίης ΤΔΟΓ6, ἢ ΖΘΏΘΓΑΙ, ἰμδη (δαὶ [86 τείίοσ, Βανίηρ οοσβδίοη ἰο Ἐσρυ 88 

ἰά6659 ρϑου αυὶγ πἰθ οὐ, 888 υδοα σΟΥΤΟϑροηαϊηρ οσὰβ ποῖ ΘΙθΟ ΒΕΣΘ 
ἔουηά θδοδυδα 86 ἰά688 δ.θ ἢὩοΐϊ. Βοδίάθβδ, (μ6 ἀυχζυσηθης 18 οὐδ οὗ ἰῃο90 
ὙΚἘΙοἢ ρσονα δἰ οροίμοσ ἔοο πεμοΐ ; δηὰ ἱβογοίοσα ββίδὈ] δὶ ποι μην. ΤῈΘ 
οχδϑηρίθβ ψἰοῖ ΤΠ ΘΏροσκθ ῥγοάποοβ ΔΥῸ ΓΔΗΥ οὗ ἴμθπὶ σαἰδίακου δηᾶ 
ΒΑΒΙΥ͂ ΟΠ68; Δη4 (86 ΟἴΒαγβ δγθ ΟὨΪΥ οὐ δι οι ἃ ομδγϑοίοῦ 88 ΣΩΔῪ θ6 ἰουπᾶ 
ἰὴ ΕΖοκίθὶ, ἴῃ Φογουχίδα, ἰῃ Ζϑοδασδἢ, οσ ἰῃ (ὉΠ 6] (ἢ. 

(5) “Ἴπὸ Ὄχργαββίοῃῃ ὩΠΩΘΙ, ἰη Ὅλη. 9: 2, Βοννϑ ἰδὲ ἃ ἀδβηϊί6 ν|6}]} 

Κπονη οΟἸἸοἴοη οὗὨ 86 1,δνν δπὰ (86 Ῥιορβοίβ μιδὰ δἰ γθϑυ Ὀθθῃ σδάθ, 
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ἩΪιϊος οοὐἹὰ οἱ δανο ὕὈδθοθη Ὀοίοτο Νοβοιϊδἢ 5 ἔϊπιοθ. Μογοονοσ, ἐδ 6 

Ὀοοκ οὗ Πβηίοὶϊ ᾿ἰ86 οορίοα τῆΔΥ ἰδίηρβ ἴσοι Νο ιβοιαϊδῃ, πῃ ἢ δμονσθ 
4μιδι ἰδ υϑὲ Πᾶν6 ὈΘ6Ώ ἰαίοσ. 

ΑΒ ἰο 86 βγϑί, [6 Οὐοπιηι. οὐ 9: 2 Μ}11} ΒΌΡΡΙΥ [Π6 ΘΠΒΊΤΟΣ. [᾿ ν}}} τοὶ 
6 ἀοηϊοά, (αὶ Θδοῖ οὗὨ Φθγθ Δ} Β ῬΓθαϊοοἢ8 ἴῃ 2ὅ: 11 564. 29: 10 566. 
ἷδ οδ θὰ Ἴρθπι; οἵ οουγβθ, Ὀοίἢ οὗ [86π|, ({ὉΓ Ὀο(ὰ τϑϊδίθ ἴο (86 βθνυβ:Υ 

Υ688), ΔΓ6 σὶρ ΕἸ ΟΑ]] θὰ ὈΡΘΠ. ΑὨά ἴδμ656 δτα ρἰδί ΠΥ 41} (μ6 εἰοδϑαῖ 
οαποῆ, ἰδαίὶ Τϑδηΐοὶ 9: 2 18 σοποθογηθὰ νἰϊ. ΑΒ ἴο ἴμ6 αϑϑογίίοη ιμ8ὲ 

Πδπΐο] [68 οορίοα ΝΘΒΟΙ ἢ, 1 Βαν 6 ΟὨΪΥ ἴο ζυεββ {πμαὶ [818 τοδίίον δῦ 
06 τοφαγάοϑά ἴῃ μ6 ᾿ἰχῃὶ οἵ ἃ ὕστερον πρότερον, αῃ!ὰ δοοοταϊηρὶγ Ε8Υ, ἰδὲ 
ΝΟ οπιδῃ οορὶ ἃ ΠὨδηΐ6] ; το, ὈΥ (8.6 τΣΔΥ, 18 τη οἷ (ἢ 6 ποΓα ΡΓΟΟΘΌΪ6 
οὗ ἰδ ἵνο, ἰξ ἐπ ΓΘ 18 ΔΠΥ͂ σορυίησ ἴῃ ἴΒ6 ε886. Βυὶ οἵ (μΐβ, 1 566 στὸ 
δδιϊβίβοίοσυ ὑγτοοῦ. Μοη ἴῃ |ἴΚα οἰγουτηβίαηοοβ, πὶ ΠΚ6 ἔβα ηρβ, νέον, 
δηὰ ν 568, αῃα ᾿ἰνίηρ δἱ {86 βδῆλθ ρεγίοα, ΠΊΔΥ ΘΒΒΙΪΥ 6 δυρροξεὰ ἴο 

υἱΐον δοι!θ (μ᾽ Ώρ8 ἱπ γαοϊδίΐοη ἰὼ ἃ τηδίίδσ οὐὕἩἨ ἄδορ ἱπίδγεβί ἴο ὈοίὮ, ἰδὲ 
ὮΑΥ͂Θ ἃ ὨὯΘΆΣ ΓΟΒΘΙΔΌΪΔηο6. ΤῊΪΐΒ ἰ8 41} (αὶ οδη 6 ἰουπὰ ἴῃ {Π6 οδ86 
ὈείοΓα δ; δηὰ οἵ {Π|8 ΔΗΩΥ ΟΥ̓ ἾΟΑΙ τοδᾶθν οὗἨ (6 οὐ ρί παῖ] ΤΏΔῪ βαιϊδε 
Β π286 1 ΌΥ͂ πιϊυ ΕἾ Ὺ οοπιρασίηρ Ναῖι. ἰχ. πὶ  δῃ. 1Χ.. [ὉΣ {8686 δζὸ [86 
ἔνγο Ῥδδβαζοδ ΤΒΙΠΪΥ το] θὰ οὐ. Βοῖϊι δῖ ᾿ιβί- (αν οοπγεεείοπς ; Ὀοΐδ 
ὍΘΙ ρουγοα ἴον ἔγοπι ποδτίβ ἀδαρὶν αθεοίοαὰ πὰ (μ6 δἷῃβ δηὰ [86 

Ῥυηίθῃπηθηὶ οὗἩ (86 Ηοῦτεσθ. Αἢρδρ 8]}, βονονοσ, (ἢ 6 βΡΌΠΟΓΑΙ ἴθθοῦ οὗ 
(μοι 6 80 ἀἰβδγεηί, (μδὶ Ὡο οὔθ που] βυβροοῖΐ ΔΠΥ Θοργίῃρ ἴῃ 16 5Ά86, 
121688 μυΐ οὐ [86 αἰοσί ἴο πὰ ἱΐ ὉΥ ἃ ἰδιιΐηθ οὗ ροοὰ δυζυπιθηίβ ἰο βυϊὶ 
.ἷδ ρυγροβα. 

(6) “Τλθ υβ6 1688 ργοά δ! οὗ ταΐγϑοὶεβ, Ἡὶο ἀγὸ ἱπιργοῦθ Ὁ]6 ἢ 

{μοπιβαῖνοβ, ἀπὰ τοδί ροῦ ΘΥΤΟΏΘΟΙ8 ἰδϑι ΠΙΟΠΥ͂, 18 8 βίγοηρ ΟὈ)θοιοα ἴο 
(86 ρεηυϊῃθη688 οἵ (86 Ὀοοκ." 80 [ϑῆμεγκο ; δπὰ Εποῦεὶ αῃὰ οὐδοῦ 
δεβοσγίὶ ἀἰγθο νυ δηα [Ϊγ, ἱπᾶὶὺ 186 παγγαίίοη οἵ δυο (δημδβ ἀδιηοηδβίγαιθδ 

δαὶ (π6 Ὀοοῖκς ἰ8 υἱΐο νῦν] ὑππνόσίὮν οὗ οτεάϊ. 6 Ὑ͵ειίο, 8δ8 ψγ δανὸ 
δθθη ΔΌΟΥΘ (ρ. 461), β8γ8 (πὶ [6 ΒίοΥΥ οὗὨ 86 Ἰἰοηδ᾽ ἀδη ἰ8 γἱάξομίομε. 

ΟΥ̓ οουγβα, οΒδρ. ἱϊϊ, ἱν, ν, Υἱ, ἈΥΘ 4}} αἰίδοκοὰ πῖῖμ νϑῃδιγθποθ, δὰ 

ἜΥΘΓῪ Κίῃά οὗἨἁ Βῆ6 6 δηὰ οοῃίυπιοὶυ ἀηὰ βοογα ἰ8 οβ]] δὰ ἰηίο γϑαυϊεϊ οι, 
ἴῃ ΟΥΘΓ ἴο ΒΟΥ (πδὶ {Π6Υ δ7:Ὲ υἱου!γ ὑπ ου Ε οὗ ογθαϊ. Α (ὃν 
Βρθοϊ ΘΒ ΤΏΔΥ δυιϊοθ. ΑΜ ἴο οἰΆρ. ἰϊ.. 1βηροτίκθ βαυ8, μαι “Ν ον 

Ομ σζαῦ Μουϊὰ ὭθνΟΣ αν ρογἰ 84 Τ)δῃΐ6] ἰο Βρεβδκ οὗ [86 ονοῖ- 
(γον οὗ ἷθ ΑΥ̓ΠΑΒΑΥ͂ ; ἱπαὶ Ὧ6 πδνοῦ πουἱὰ οὐ οουϊὰ αν ἀετηδηάϑά 
ἐμιδὶ ἃ ἀγϑαπὶ ἰογροίίθῃ ΟΥ̓ πὶ πιβοὶ ἴ, δμουϊά ὃὕ6 τϑοδ᾽]ϑᾶὰ ὉΥ οἰβεσὸ; ἰδιδὲ 

ἔ:6 ψ 8016 αϑαὶν οὗ ἀγοδυλίηρ δηὰ ἰηίδγργοίϊης ἰθ ΟὨΪΥ 8 ΓΆΘΓΘ ἱροῦ 
οἵ ὅἀδη. χὶϊ, (ῬΒαγδοὶ β ἀγεδπὶ δηὰ “Ψοβθρὶ  ἱπίδγργείδιίοη) ; [μαὶ Ὁ δῃ"- 
ἰεἱ πιδκοθ ουἱ ἃ δΖεαξαπ ἀΥΠΔΒΙΥ͂, ὙΠΟ ἢ ΠανῸΣ οχἰβίθα ; ἰδαὶ 6 τλδκθ8 
(86 Μίοδδίδηϊς Κιηράουι ἱπηπηοαϊαίο!υ ἰο (0]]ον (μὲ οὗ ΑἸοχδηάθσβ δυο- 
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Θϑάϑοσβ, 8ηα βηδΙγ, ἰΠαὐ ἰξ τὧὯΒ οὗ πὸ 86 ἰο ΝΕδυ ΒΘ ὕποσσαν ἰὸ ΚΠΟῊ 
γεο νου δυσοεθα Ὠἷπι, δηἃ {ΠαΓΘΌΓΘ [86 ὙΠ016 τρδίϊοῦ τγῶϑ ὈΠΙ ΠΡΟΣ. 
ἐδηΐ, δπὰ ΠΜΟΣΙΒΥ οὗ ΔΗΥ͂ ΓΪΓΘΟΪΘ ἴ0 ΘΆΣΤΥ 11 ἰὨγουρἢ.᾽ 

ΟἸΒδρ. 11}. οοῖηθθ ἰῇ ἴὼσ 8 21} δῆδγθο. “ΤΏθ ἴ4ο] ἰ5 τωοῃδίζουβ δηὰ 
ἐπσογθάϊθ]ο; δηὰ Ὠδη16] ---- ὙΠΟΙΘ ΝΒ ἢ) 80 ἐμαὶ ὯὨ0 τιοηίίοη 18 το οὗ 

Βῖπ, θη ἢ οὗ δἰ] ζῶθῃ γὙὯδ τηοϑὶ δχρεοίθα ἰοὸ "6 ργεδοηὶ ῦὕ 1.6 ΒδΟΥ- 
Ἰοηίθηβ ΜΘ 20 ΡΘΙΒΘΟΌΪΟΥΝΒ [ῸΓ [Π6 86Κ6 οὗ Το ρίοη, δὰ γοῖ (μ18 Ὀοοὶκ 
Ταρτοδθδΐβ ἰμθσὴ 88 δι ; ἀυγίηρ [6 6 Χ 119 ΠΟ τα ΓΆς}6 8 γνετθ “ρογίοσπιοά 
ΟΥ δοατὰ οὖ; Νεοῦυσδαάποσζασ 88 ἴἈνογαῦϊ ἰο [86 Φ6γγ8, αῃὰ που]ὰ 

᾿ιθδὶ πὸ ἔἤγμδοοϑ βούθη ἰἐτηθα Βοίίο ἴπδὴ υἀϑῦδὶ ἰο ἀοδβίγου ἐλόηι, ( 58} 
ἑΐεηι, ἴον οὗ οουτεθ π6 ἀϊά ποὶ Ἔχροοαὶ "ἷβ οὔγῃ ἢδδίμθη βϑυδ)θσίδ ἰο 4180. 
ὈΕΥ ἷΠ}}} ΘΥΘΙῪ ὙΠΕΓΟ ἴΠΟΓΘ 18 δὴ οὔοσί (ο ἰηἰγσοάυσα 1η6 πόποι] 
διὰ ἴο ΓΒΘΉΪΥ ἰδ; δηὰ ἤπα!γ, Ηἰ σὶρ 'ἰ6 αυοϊοα 86 μανΐπρ δίγιξίπσὶῳ 
(εβδηα) βαϊὰ : “ Α8 ἰο (86 πιϊγβουϊουβ δβοβθρα [ἴῃ [886 ἔγηδο6], ἩΘηρ- 
ΒιομὈοτς τουδὶ 6 ΓΟ [Ἀ1] ὕθοκΚ οἡ ἢἰΒ α ργἱέογὶ ἴα. ΕΌΣΒΟΟΙἢ Ὁ Πλγ86]6 
ὙὮϊΟΝ Ομδηροθ 106 ΥὙΘΙῪ παίυγο οὗ δὴ οἰδῃθηί, 15 ἃ στεαὶ οὔϑἱ [{ ᾿Ψ8 
δε ᾳτοδίοϑὲ ἴα (6 ΟἹ]ὰ Τεθίαπιοηες ; Ὀυΐ ποῖ, ἐπογοίογο, ἰν0 τροδὲ ὑτοῦὺδ- 
8]ς." [Ιῃ οοποϊαδίοα [,βῆρογκο σεπλαγί8, (μὲ “ (Π6 ΒίΟΥΥ οουδίἀεγθὰ 88 ἃ 
Τολίίου οὗ ἴδοί, σοηίγδαϊοὶδ ἰΠ6 τορΌαΣ δηᾶὰ δ] π|6 τπουθιλθηίδ οὗ {Π6 
Οοὐϊιοδὰ 4258 ἀονεϊορεά ἴῃ Πἰβίοσυ, δηὰ 8 σωβῆπον οὗ ἀθδὶησ τὶ ἢ ΐθ 
ῬΘορ]ε.᾽ (8. 10ὅ 864). 

ΟΠ ρ. ἱν. [88 αἰδϑο (8 11} ββαγο οἵ ἀ1ΠἼ] 1168. “ἍΝ ΔἀΏΟΣΖΑΣΒ 
ΤΩΒΠ688 18 ἴΠ6 δίγαηροδίῖ δηἃ τοδὶ ᾿η γα 016 οὗὨ 411 (Βίημβ, δη ἃ Ὡο Ὠιϊδίο- 
τίδη ἴδ κοθ ποίϊοθ οἵ ἰ; Ἧ6 Ἵδῃ ὭΘΥΘΓ ΒΌΡΡΟΒΘ, ἩΪ|.1 ΔΩΥ ΡΓΟὈΌΔΌΙ ΝΥ, 

ἴδδι [6 νου ἢανα ρυ δ δηθὰ [18 οὐῃ βίιϑῆιθ δηὰ ἀθραγδάδίοη ἰο [86 
σοῦ]ὰ ; δηὰ ναὶ δοῦλο οὗ δἷ8 ἰσϊησάοιμ ἀυγίηρ ξούθῃ γϑᾶγβ οὗ σηδηΐδ 3 
ον οοπμο8 ἰξ ἐμαὶ ἢ6 “Ὀυ1}} ατοαὶ Βαθυ]οη," στ βδῃ. οὐ μβοσ υἰδίογ 88 
δβοσίὈο (818 ἰο ϑΘϑιλίγαπ)ῖβ πὰ ΝΙοογ8 Απὰ ὙΠῸ οδη Ὀοϊΐονα ἐπ Πἰθ Τ- 
δἰογαίίοη ἰο (86 ἰἤγοηθ, δῃὰ ἴῃ δἷβ ᾿μπδη κερὶ νίηρ ἰο ἰμ6 αοἂ οὗἉ ἐδ 68 ὃ 

ΟἸδρΡ. ν. 8 βαϊά ἰοὸ “" θσ 11 ΤΏΔΩΥ 8 οοηἰγδαϊοϊΐοη δηὰ ἱπρτο  ὈΙ ΠΥ ; 
ΤθΔΠ16] Ἀρροδτβ 88 ἃ δίγδηρον ἴἰο [88 βοὴ οὗ ΝεθυσμδάῃοΖΖαγ; δηᾶὰ (18 
80-08}16ἀ βοη νῶὯ8 ποῖ Ἔουύϑῃ οὗ (86 ΓΟΥᾺ] ΡΓΟΖΘΗΥ͂ ; 1 {86 τ ηρ οα 186 νἃ}} 
γ͵88 ἀϊεγοσίμρλίσαϊ, ἰδ (ὰ6 Μαρὶ οου]ὰ ἱπίογρτοι ἰδ ; ἰδ 11 τγδϑ ἀδηιοίξο, 

411 οουὐἱὰ τοδὰ ἱΐ ; 1 ᾿ξ νγαᾶϑ ποιίμογ, δ η16] οου]Ἱὰ ἱμίογργοῦ δ ἢῸ ποτα 
(δὴ τἈ86 Μαρὶ; βυοῦ ἃ ἱγγϑηὶ 88 Βββιβζζασ σου ἢ ΠῸΡ ὮδΥΘ 
βυδετοὰ Πϑδηΐθὶ ἰο ἰμγθαίθῃ ᾿ἷπὶ ὙΠῈΕ Ἰυαρτηθηίβ, ποῦ αν σοπαγάθᾶ 

πἷπὶ ; 186 ῥτοίηδιίοη οὗ ἴἢ6 βδογθὰ ψνϑβ8586}8 οὗ ἴῃ6 ἰθπιρὶθ γγὰαὰδ ἃ {{ἰηρ' 

Ὁπδοδτὰ οὗ ἴῃ 4]} δηοϊθηὶ βοδίμῃοηάομῃ. Ὠδηΐοὶ οοηϊγδάϊοίδ ἢΐπι86} 7, ΤῸΣ 016 

τοοϊηθηΐ Πα ΓΟί.808 ἃ Ὀτὶῦθ, αηὰ [86 ποχὶ 86 τγϑοοῖνεβ ἰΐ ; δηα ΗΠΆ}1Υ, ὲ 18 

ΔΙ ο οί μαγ ἱπρτοῦδῦϊο, (μα, ἀυτίηρ οὔθ δηὰ 86 8816 πἰρδί, (μ6 ἴδδδι 

οου]ὰ 6 οεἰουταϊοὰ, (Β6 πτιτης ἰοϊογργοιθά, ὑμ6 εἰν ἰδ, δμὰ 1)8ηϊοὶ 

Ῥτοοϊαἰπιοὰ {π6 ἰμἰγὰ οβῆῖςον ἴῃ 186 Κίηράοχτι, (8. 288 8). 
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᾿Αδξαϊηδβί ομδρ. Υἱ. 18 6 δ] οροᾶ, (δαὶ {πΠ6γῸ 88 πὸ Πασίυβ (6 Μαοᾶε; 
(δαὶ (86 ἀϊνίβίοη οὗ [86 σϑαῖπα ἱπίο ἴἴτθθ θεαὶ ϑιγαρίθβ 18 ἀθβυρροβδῦίο; 
[μαὲ [Π6 58}}}γ βίδίαϊα, ἰογαΐπρ 411 ἴο δ8κ ΔΩΥ τδΐηρ οὗ Οοάἀ οΥ πιδῃ [Ὁγ 
{ΓΕ ἄδγβ, 18 δἰυοχθίμοσ Ἱπογθάϊθϊθ; (μαὶ ἰβ6γα δγα ἱπίθ δ] ἐπάϊεία ἴῃ 
(18 βίδίυιϊα οὗ ἰϊ8 Ὀοίπα ἃ υ͵διοϊξἦ οοτηροθίίίοη ; [μαι Ὠϑζδηΐοὶ οουϊὰ πονεῖ 
βανα ὑθϑη ἔβπαιὶς δηουρὰ ἴο θ6 αν ἰῃ 18 ΘβΆρΡ6 ἔτοπι ρυπίδιπιρηὶ ; 
(μαι [89 Ἰίοπβ οουἹὰ μοὶ αν ᾿ἰνοὰ πἰϊβουΐ Βοϊηρ βδιροι μογϑά, ἰπ βυοὰ ἃ 
ἄβη 88 ἴδ ὑοοῖκ ἀθδοσῖθεβ, δῃὰ {μαὺ (886 016 Βίογγ 18 τηϑηυΐαδοίυγοά οὐὲ 
οὗ {π6 δοοουπῖ οὗ (8 ρΡἱϊ Ἰηΐο τ ίοἢ 9 ΌΒ ΡΒ 8 Ὀγείγθῃ οδϑὶ υἷπ (6 εη. 
87: 24); ἰμδί (Π6 οἀϊοὶ οὗ Παγίι8, οΘοτασηδπάϊηρ 41} μἰ8 δι) οίβ ἰο πογϑδρ 
116 ἀοὰἀ οἵ Τδηϊοϊὶ, 18 ἰῃ6 πιοδὲ δἰζγοσοίουϑ δηα ποτά! }]6 ἱπίοϊογβησο ; δὰ 

βηΔ}}γ, μὲ [πὸ ῥγεβδογνδίίοη οἵ 1)δηΐθὶ ἴῃ δυο ἃ ἄθῃ, νγ88, 1|κ6 8]} (διὸ 
οἴδοῦ τομάσεβ οὗ {]|8 ὈΟΟΚ, ποὶ ΟὨΪΥ ἃ υδοῖοθϑδ αϑδὶγ, Ὀυϊ δραϊπεὶ (δ6 
αἰνίῃθ ΘΟὺΟΠΟΙΩΥ. 

Τὰὺ8 Ιϑηχοσκο; ὙΠ} πολ Κποροὶ ΝΥ βυηιραδίλΐζοβ, δὰ Ὦθ 
Ὑεῖο, 85 Ἧ6 αν 866Π, 6818 [6 Ὑ016 Βίογῦυ τεαϊσμίοδ. Α͂Β ἃ βίδη: 

πᾳ δοουϑϑδίίοῃ, βοδίίογοὰ ἤθσθ δὰ ἴπογ ἰδτουρποῦὶ [μ6 ψβοὶε οὐ 
ΤΩΘΏ(ΑΙΥ οὗ 1,δηρ. οη [8688 σμαρίοτβ, ᾿ὺ 18 ἀβοϊαγοὰ, [μδὲ (6 τ ΓΙΟΣ ΟΥ̓ΕΙΥ͂ 
ΠΟΙ 866 ΚΒ ἴο ρϑϊηΐ ΘΥΘΤῪ ἰμίηρ ἴθ [ῃ6 τηοϑὲ ρίαγίηρ οοἰοτθ, δηὰ ἰ8 

ΘΧΟΘΒΒΙΨΘΙΥ ΡΓῸΠΟ ἴο π|8ῖθ ΘΥΘΥῪ (Πίηρ ἰῃηίο ἃ βίῃ ροπάουδβ τηΐγβοὶα, 80 

οὔβῃ 88 Β6 οδῇ πα δῇ οοοβϑίοη. 

Ι πδϑά ποὺ βϑῦθ στερϑϑὶ δὴ ἰηναβίίραιίίοῃ οἵ ΔῺΥ οὗ ἴμθ86 ομδγρεθ. ἴ[ὰ 
ΤΑΥ͂ ΟΟἸΩΠΙΘΠΙΔΡΥ δηὰ ΕἸΧουγβυβ οἡ ἴ86 οαδρίθυβ ἴῃ αυσϑίλοῃ, 1 πᾶγ6 5, 

81} τ:μαὺ 1 ἀδθπ) ὨΘΟΘΒΒΑΓῪ ΟΥ δχρϑαΐθηι. [ἱ που] βοϑῖὶ {πδὲ 86 πιϊηά 

ΟΥὗἨ ΔΗΥ οὔδ τηυδί ὃ6 {}}] οὗἨ ὈἰΓΘΓΏ 685, 88 γ0 6 }} 88 ὑπρο] οὗ, το ἰγοεδὶ [80 

ἸοδῪ βεβθηββ οὗ {118 Ὀοοῖ ἴῃ βιυιοἢ ἃ ΠΔΏΠΘΓ. 1 βῃου]ὰ ἀδϑι ἰΐ ἃ ἀἰβῆου! 
ἰαϑὶς, ἰο πὰ βρϑοϊθῃβ οἵἁἩ 1[Π6 ΠΊΟΓᾺΪ Β0 Ὁ] 16 βυ ΡΟΙΙΟΣ ἴο 18οβθ δα μι θιϊοὰ 
ἴη [86 σοπάυοὶ οἵ Πδη16.. Α ἀξεροῦ νϑΐῃ οὗ δγάθηϊ ρίδιυ δηὰ μυπμ!!γ, 
ΤΏΟΓΘ ἸΟῪ δηὰ ᾿ηῆδχὶ]6 πιο στ νυ, δηα 1688 οὗὨἨ [6 ἴδασ οὗ τωδῃ ΒΓ 

(6 Βοῦοῦ οἵ Οοἀ δηὰ {πδ οἰδἰπιδ οὗ ἀυΐϊγ ἀδπιδπὰ δοιΐοῃ οὐ βρεδκίπρ, ἰ 
Κϊπκ οουἱὰ 6 ἐουπαά ΟΠΙΥ ἴῃ τι “ῺΟ ΚΗΘῪ ΠΟ βίῃ, αηἃ ἴῃ ΜΝ Οθ6 
τοουτἢ συ] τγαβ ποὶ ἑουπα." Ηον ἀἰδγθης ἀγὸ ᾿τυργεβδίοηβ τίς ἀξ 
ἔογοηῦ ρθύβοῃβ ΤΑΥ͂ σϑοοῖνο, ἰῇ τοδαϊηρσ (6 ὙΘΓῪ βαῖὴθ ῬοοΚ.  ὙΏΕΙΘ ἰδ 
8016 δυϊάθηςοθ, μοννθυ ον, ἱμαὶ ἰη 1818 0886 1 δῃχ ἴῃ ἴΠ6 τὶραϊ, Ὀδοδα86 ΟΥΓ 
ϑανὶουῦ, πα 8 ϑροϑβίϊθβ, δῃὰ (6 ργορμοὺ ΕὔΖεκὶοὶ οἵ οἷά, ματα ρίγβη 
Ρἰδίη δηὰ ἱποοηίγονθι 16 ον άθηςθ οἵ [86 ΒΆΠῚ6 ἱπ|ργοβδίοῃϑ ἰῃ γαβρθεῖ ἰὸ 
Πδηΐθὶ ἐμαὶ 1 αν Θχργθββϑά. 

Ομ ἰδίην 18 οἰδαγ; νΒΙοἢ 18, ἴμαὶ ἴΥ 1η6 ῥσίποῖρ 68 δδϑυπηθα δπά 
προ ὃγ 1,βηροῦκο δηὰ ἢἶδ ΠἼΘ 49 ΔΓΘ οογγθοῖ, (Π6 ἀγὰ ἴμ6 Οοερεῖε 88 
τοῦς ἢ τηογα ἱπουράϊ]6 ἰἤδη {Π6 ὈΟΟΚ οἵ δηῖ6), 85 1116 ὩΣ ΡΟΓ οὗ ΠιΐΓᾺ 

οἷε8 τοἰδίβα ἴῃ {ππὶ 18 ρστθδίθὺ ἴδῃ ἰῃοβα ἴῃ 1ῃ6 ῥσορβοῖβ βοοκ, Τρ 
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8 ἃ ΠΟΠΒΘαΠΌΘΠΟΘ ΠΟΥ ΔΌΪΘ δηὰ αἰιου υπάοπίαδὶθ. ΤΠηΡΟ] ο΄ 88 ἰὸ 
ΚαΐτΔ 0168 ἰ8 [ῃ6 δὲπηρῖθ Ὀδ8158 οὐὨἨ 411 {π9 ΒΘΘΙΔΪΏΡΙΥ ἱπιροδίπρ βίγασίαγθ 
οὗ 186 Νοοϊορίβιβ ; δηὰ (μ]18, τηδἰ πίδἰ πο Ὑεῖ ἢ ΟΠ δἰβίθῃμου, Ὀγίηρβ 08. Ἰ08ὲ 
ἬΒΕΓΟ, ϑίγααβθ μ68 ἱμυ θα 18 ἴἢ0 30, οὐ ρυΐδ υ8 ὑπᾶδγ (μ6 βϑῖωθ οϑίββΟ ΣΎ 
γε Βγαπο Βδαογ. 

(7) ῬΡΑγδοβιγοῃίβιβ, ΟΥὁ ΘΥΤΌΣΒ ἴῃ ΘὨΓΟΠΟΙΟΡΎ, ἃΓῈ δ᾽] οροαὰ αραϊηβὲ (ἢ 6 
Ῥοοῖ ; 6. α. ἴῃ 1:1, ([86 ἐλέγα γοδγ οὗ Φϑβο βίη) ; 1: ὅ δῃὰ 2:1; 1: 21 
διὰ 10: 1 ; αἶδο ἰδίου! οὶ οοῃιγβα θη 8 ταϑρθοίδηρ [δ Μαρὶ ἴῃ οἷ, ἰΪ. ; 
δηὰ σοβρϑοίηρ [86 Π]οη8᾽ ἄδῃ ἴῃ “ἢ. νἱ. 1ι 18 δ] θρϑᾶ, τρογθονοσ, (μὲ ἔμ6 γῸ 
ὍΤ88 ΠῸ ϑ'υβῆδη ἴῃ ἴπΠ6 [τη6 οὗ Β6]Βῃ Δ ΖΖΆΓ, 88 βίδίβα ἴῃ 8: 2 ; [παὶ {Π6 γ0 
ὝΟΙῈ ἼῸ Δαίγαρῖὶες ἴῃ [86 {ἰπ|6 οὗὨ [16 ΒΑΟΥ]ΟΙ ΘΒ ΟὙπΔβίγ, ΠΟΥ ουθα 
Θιμοηρ ἴμ6 Μαϑάθβ δῃὰ Ῥαδγβίδηβ σπθ ΒΘΌΥ]Οη τδ5 ἰδίῃ ; ἰμδἱ Νεῦυ- 
Οὐδάποζζα 88 ποῖ [86 ἔδί μον οὗ Βϑβββαζζασ; (δαὶ [86 γθ Ῥ88 ὴὩοὸ Κίηρ οὗ 

Ἐ1ι18 Ἰδαίου ΠΔΠΙΘ; (δδὶ βιο ἢ Κίηρ, ὙΒΒίανοΣ ᾺΒ ἶδ8 ἤδΙη6, ἯΆΔ ποί βἰ δίῃ 

δὶ [86 σϑδρίυτο οὗὨ [86 οἷ γ ; ἰμαὶ Ταγίαβ [πΠ6 Μεάδ (845 Κίηρ οἵ ΒΔΌΥ]ο") 
ΠΟΥ͂ΟΡ δά ΔΩΥ οχἰβίθῃοθ ; δηὰ (δαὶ ἴῃ 11: 2, (Ὡ68 ᾿τὶζοῦ βῆονγβ Εἰμλβ οὶ 
ΜΟΥ ἱσηογδηῖ οὗ [π6 δἰ δίοσγυ οὗ (μ6 Ῥεγβίδη Κίηρβ, τω δείηρ ΟἿΪΥ ἴουτ. 

ΑἹ] {μι686 αἰϊοραίίϊομβ αν θθθη ἀϊδβουββϑᾶ, ἰῃ ΤΥ Τοιηδγ 8 οη [ἢ 6 ρὰ8- 
ΒΆΡΟΒ ΤΟΒΡΘΟΙΥΘΙΥ ΘΟΠοΟΓηΘα, δηὰ ἰο ἐπ δῶ 1 τοίου [η8 Γοϑάοσ ἴῸ πῆδὶ 1 
αν ἀδοιχθὰ ὑσοροῪ ἴο ΒΔΥ ἴῃ γϑϑρθϑοῖ ἴο (6 οὐ͵δοίοηΒ υ8ὲ πιοηιἱοποᾶ. 

(8) Α στοδὶ πιυ 6 οὗ ἱπιργοθ 8 Ὁ]6 δηα διιβρίοἱουβ αδϑογίίοηδ οὐ ἀδοΐα- 
γαΐίοηδ ἀτὸ ρμαϊ ἰο [86 δοοουηὶ οὗ 1)αη16]. Τα σὶροσουβ δβοοϑίϊοβ οὗ (86 
γουηρ 969 0)78 ἱπ ΟἈ. 1. ; 186 ἴ00}18}} ἀδιηδπά οὗἨ ΝΟ Βαμα σΖαγ ἴῃ οἢ, 1Ϊ. ; 

11:6 ἀοϑογὶρίίου οὗἉ (8:8 ἱπιᾶσθ ἱῃ οἷ. ᾿ἰϊ. ; (ἢ6 ΔΌβοηοο οὗ Τβηΐοὶ δἱ [86 οοῦ- 
δοοσϑίίου οὔ (διὸ ἰάοἱ (1014.} ; {86 τα] σίουβ ρασβοουϊοη οὐ ΝΟΟΟ μβἀῃ6ΖΖΑΡ, 

δηὰ “[Π6 ἀΘΒρ᾽680]6 ΟὈδΟϊ ΒΟΥ δπά δηδίοἶβπι οὔ [86 6 18} ΟἹ ἢ οἾ418᾽ (1014. 
ἐ16 Βϑύθῃ ὙΘΑσβ᾽ Δ η688 οὗ ΝΕ ΟΘΠΔἀΠΘΖΖΆΓ ; ΗΪΒ ρυ ] 5ΐηρ (18 ἰο [ἢ 6 
ποῦ]ὰ ; ἰδ ργαγίηρ, Ὀδίογα δἷ8 τηδ άπ 688 ἰοδ Βίτι ; (μ6 ἀ6ῇπὶξα τσ κβ οὔ ποὶ 
θοΐηρς δυϊβθηίο οοπίδἰ θα ἴῃ ἢΐ8 φἀϊοί 136] ; ἐπὶ ΤλΔΏ 16] ἀἰὰ ἢοὶ Δρρϑᾶδν 
πὶ} 186 Μαρσὶ Ὀοΐοτθ Β δ βιαζζαγ; ἴ86 Κἰπάμοβ8 οὗ (18 Κίηρ ἰο ΠΤ δηΐοὶ; 
1Πδὲ [86 ᾿φιίοῦ 8 πη|866 {τὰ συϊοῦ ἰῃ6 βϑῆθ ὨΙΡΩΐ ἴῃ Μ οἢ [86 ἔδαϑι 
τ88 Π6]ὰ ; (86 ργχοΐβηδίοη οὗ {86 ΒΟΙΥ ν6886]8 (οἷ. ν.) ; [86 ΤὉΟ] 8} ἄθογθθ 
οὔ ̓ ϑαγίαβ ; ἴδ ἐδηδίοίβγ οὗ Π δ η16] ; (86 ἱπογβάϊ]6 ἱπιοϊθγαηοα οὔ δ Κίηρ, 
8ηα τηλΓΚΒ οἵ υεισί ἡ οοτηροβίοη ἱπ ἢΐβ ϑαϊοὶ (οἷ. νἱ.); 411 1686 ὅσ 8]- 
Ἰοχοὰ δραϊηβὶ (Π6 ὈοΟΚ οὗ Τϑδηΐοὶ. Βαϊ ΠΘΆΣΙΥ ΘΥΘΣῪ ΟὨθΘ οὗἁὨ ἰδ6β86 ἢ[δβ 
δἰγοδαγ Ὀθθη ῥσοάδυοεά ὈΥ 1βηροικθ ὑπᾶάθσ ργθοθάϊηρ μοϑάβ, δῃὰ {86 γθ- 
ἔοσο πϑϑὰ ῃοὶ αν ὕθθῃ δρδῖῃ γορθαίθα. Βυΐ ᾽6 βδϑϑίῃβ ἰο ἔδθοϊ, ἱμαΐ ἢϊ8 

οϑυδ6 ἀορθῃαβ βουλον μδδΐ ΟὨ ἴΠ6 πη ε7 88 Μ6]1] 48 ἴμ6 4υδ}} οὗ (89 ἰαδ8ι- 
ΣΟ 68 ἩΔΙοΩ ΒΘ ΓΘΟΚΟῺΒ ὑρ ; δηὰ 1ἢ (86 βϑηθ ὙΠ 688 18 ὑπσὶοϑ Ὀγουρὰὶ 
ὍΡου ἰδ δἰδηᾶ, ἰξ Β610}8 ἴο ᾿ΏΟΓΘδδο ἴμ6 πιωπδθν οὗ ἰβϑτσηοηἑθϑ, 1 ποΐ ὑμοὶνρ 
ποσὶ, 

40 
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1 μαᾶνϑ οἣἷγ ἰο βυδ)οίῃ, [Πδἱ 411 {Π686 ἰορὶς8 μα Υ ΔΙΓοδαυ ὕθϑη ἀϊβουεϑο, 

88 ΟΌΓ ἰ6χὶ μ68 ργϑϑϑηϊθα οσοβδβίοῃ ; δηᾺ ἐπϑγοίοσθ 1 8}8}} ηοὶ [Ὁ]]οὁν Ὠΐτὶ 
ἴῃ τορϑδηρ ΟΥ̓ΘΡ δρδίῃ [Π6 8816 ΒΥΖυΠΊΘΗΙ8. 

(9) "Τῆι ἀοσπιαίῖο νον οὗ [86 ὈΟΟΚ αἰ δ πὶ] 6] Υ ἔγομι (Βοβα [8] δ6- 
Ἰοηρ ἰο ἴ86 ἐσ! ]6- ρου οᾶ, δηὰ ἀστθα ὙΠ (Πο86 ἴῃ (86 {πλ68 οὗ {86 Μίδοολ- 
668. (α) Τῆς Οὐνίδίοἴοσῳ ἴῃ Ὁ ΔΏ16] 18 ἐᾺΓ τῆοσα ροσέδοϊβα (μδη ἴῃ Εσο- 
κ|6]. [1 οἷν. νἱϊ., [6 ΜΟΒΘΒΙΔῊ ΔΡΡΘΟΆΓΒ 88 ἃ 5 ρ6γ- Βυμηδη Ὀαίηρ ; 6υθῃ 8 

ἀϊνίηα παίυγα 18. διἰγὶ δυϊθᾶ το δίηι, (ΤΥ Εἰσ ἢ ΟΟΟΌΣΒ ΠΟΤ ΠΟΘ οἾἶ56 δχορρί ἴῃ 
ἴδοβο δ’ Ὀγ]Πη6 Οτὔβοὶθϑθ μοι τ το τσ θ αἱ (86 Μαοσδθαθδη ρμοτοὶ); 
δά πῃ ρόπογαὶ, {μ6 ΝΜ οϑαίδηὶς νίθνβ ἰῃ Ὠδηΐθὶ πὰ ΠῸ ΠῚ ΘΓΟῸΒ ρδγα  εἰβ ἴῃ 

186 Δροσγυρδαὶ ὈόΟΚΒ, Ὀυΐ ΠΟΉΒΘΓΘ οἰκο. 
μαι [Π6 Μοβϑίδηΐς ἀθνοὶοριμθηί 8 ΤΟΓΟ Οἰθαῦ δηὰ [0}} ἴῃ ὉΔηΐοὶ (Δη 

ἴῃ Εὐχοκίοὶ, 1 δὶ δ ΠΥ ρογβυδάθα ἃ8 [ϑηροτκο ἰ5. Βυὶ Ὑιδὶ οἵ [8αἰ3 
18 ᾽λ ΔΩΥ Βίγβηρθ ἱδίηρ, {παὶ [86 1ϑδῖ στεδῖ ργορβαδῖ, διηρ)ογθα ἰο ργεάϊοί 
ἴΠ6 βίδία οὗἨ [6 Φον 88 πδίΐοι δῇοσ {πον σοῖσι τοί 6Χ1]6, ἀπὰ πῆ 

{867 σοϊμα ὑπάον (ῃ6 ἀοπιδίη οὗ βοπι8 οὔ ἴ8 6 στεδὶ ἀυπαβϑί16ε5 ἩΒΊΟ ΒΘ ἴογε: 
ΒΑΥ --- ἰβ ἰξ δίγδηρα (πὰ 6, 0 μα8 ἀονοϊοροᾶ ἴμ6 ΑΒ οὐ πηϊνογθαὶ 
ῬΜεϑείδηΐο δι ρὶγα ὙΠῈ ἃ ἰγὰθ σδί ΒΟ]. ἀπ ἃ σοβιορο  ἰδη δρ  γὶϊ, τεὐθοίης 
θνϑη ἴ86 υϑυ8] δον Βἢ οοβίθπῃο ἴῃ δ18 ρἱοίυγθ --- ἰδ Π6 ΒΒου]ὰ Παγα ροδὸ 

οἢ ἰπ βάνδηςδ οὔ Εζοκίθ] 9 80 (ἈΓ ἰ8 (ΠΪ8 ἴγοτη Ὀδὶπρ' ΒίγΓβηρθ, [Π4}1 

βῆ υ]ὰ βαυ, ἰξ 19 δ ορεῖμο ον σοπρτυουβ ἢ} Ἡμδὶ τ Ββῃου]ὰ ὀχροοί οἵ δΐπὶ 

βἰ᾿υϑὶοα 48 ἣθ ψἈ8, δά τ [μ8ὺ ῬΘΟΌΪΆΣ πιθαβυγα οὐἩ βρϑοΐδὶ ρσγορβείς 

Τονοϑί ρα, νν δῖ οἢ εἶδ οἴπογ ργθάϊοιϊοηβ ἀθνοῖορ. Ηονν ἴ8 ΓΘ ρογε ἴὸ ΒΠΟΥ͂, 

{πὲ ργόρτοῖξ ἴδ Ἰτι ροββ: Ὁ]6 ΟΥ̓ ἱπιργοῦ δ ]6 ὕ 

ΑΒ ἴο (ἢ δββογίΐοῃ [δὶ ἃ αὐνίγιο παίμγο ἰδ ΒΟ ΠΘΓα οἶβο ἴῃ 186 Ο. Τοεί. 

βουγρίυγοα δἰἰγϊ υϊοα τὸ [86 Μοββι δὴ ---- ἰμδὶ 18 ἃ τηδίϊον τ ΒΙς ἢ ὈαΙοΠρϑ 0 

1,βηρεσκοῖβ διιγεοίέυο νἷεννβ οὗ εχϑρϑβϑίβι [1 ἰβ αυλία ροβδίθ]α, 85 ν 6 βπὰ 

ΌΥ ἴγϑαυθηὶ δχρογίθηςθ, Ὁ τπθῃ “ ἴ0 δῦ 6γ68 δπὰ 566 ποί.᾽ Βυὶ 18 

τηδη, Βδυζἰπρ Ηἰ8 ΕΥ̓ 68 εὖ τη ἀ- ἀν τὶ ἃ οἶοαῦ ΒΚ Υ, βῃου ἃ ἀθην (δαὶ ἰἘ 

Ἰσπϊ, σα βῃου]ά ποῖ ἔθ] Ὀουπὰ ἴο ἀΐβργονθ ἢἷ8 δββοσοῃ. [5111] τὸ ΠΙΑΥ͂ 

αὐἀνετί 19 βοῖηβ οὐ 186 ραβϑαρθθ ὙΠΙοΝ τηδῖκθ δραίηδί [86 ἀδοϊαγαίου οἵ 

1,βηροῖκα. Ῥβ. 3: 7 68}18 Ηἴπι (Π6 ϑοη ὁ Οοά, ν»ϊοἢ,, 85 Ἡ θα ρβίθηθο τε δθὰ 

οἶδα σβ ἰπϑίβί, πυυβὲ ΌὈ6 υπἀοσβίοοα ἴῃ ἃ ἐέογαϊ ΒΒηβθ. ΤῊΪ5 1 ἀ0 ποὶ Ῥ6]ΠΕΥ̓Θὲ 

ον ἱγ [6 ἰβ 8 ἐϊέεγαὶ ϑοη, [θα σου]ὰ ἢ6 Ὀ6 ποῖον β οχίβίθηί ποῦ ἱπὰθ. 

Ροπάθηϊ, δὰ ἱμογθίοσα οουἹὰ ποὶ 6 ἐγ Οοά. Ὑμ8 πογὰ ϑ0ὴη 888 

δῃ οὔιοταὶ βουδ6. Βαὶ ἴῃ Ῥα. 4ὅ: 7, 8, Βα 18 “11. ἀοά, ἀρὰ (ἀοὰϑ (ἀγοῦθ 

15 δϑϑίρηδὰ τὸ Ηἷτ. ῬΒ. 6Χ.) φοπηρατεὰ ΜῈ οὐ ΒΥ ΟῸΓ᾽ Β ΘΟΠΙΤΩΘΠΙΔΙΥ ἷῃ 

λέαιι. 22: 41---46, ΡΙΔΙΏΪΥ βθοννβ Πἷδ Βσθον πδίατθ. [88. 9: ὅ οδ]16 πὶ 

ἐλο πιϊσηῳ Οοά. 188. 11: 3--- δβογῖθεβ ἴο ᾿ΐπὶ ΒΌΡΓΘ τ Θ ρουγαν οἵ οἰ)88- 

εἰδίηρ [86 νίοκεά. Μίσδ ὅ: 2 δ Κϑϑ 88 “ ροΐπρβ ἴοὮ ἰο ὉΘ ΠΣ ἪΝ 

Ῥβ. ̓Ιχχίϊ, δἰἱσίρυϊαβ ἴο μἷπι δὴ δίβσῃδὶ τοῖψη. Μίαὶ. δ: 1 σοργθβθηίδ μὲπι δ 
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ΤΌΠΟΥ ἢ δοίην ἴο 818 ἰδ ρ͵6. 158. 6 :] ----4, ᾿ἢ γγ ἸΏΔΥ ἰγυϑί (Π6 ΔΡΟΒι}6 
Φοἢη 88 8ὴ δχροβίίου (9οδη 12: 41), ϑῆονγβ {παῖ ΟἸγίϑι ἰ8 ϑυελουαλ οΥ δοδίε. 
ΒΒ ἱπιρ]Π]οδίϊο, ΠΠΔΩΥ οΟἴματ ρϑβϑαρθθ ταἰρῃϊ θ6 Ὀτουσιὶ ἴἰο ὉΘΑΓ οὐ (ἢ6 
βΆπι6 ρμοϊηῖ. Βυ}1 ἴὈσῦθαγ. Ζρηροῦκο μ88 ἃ ΝΔΥ ἴῃ ΜΔ ΙοΝ Β6 ἀἰδροβ68 

οΥὗἩ 6δοἷ, πὰ ΜὮϊοΝ π]Ά Κ68 ἰμθτὰ ψῖνο γ ΥῪ ἀἰϊδδιγοηὶ ἰθδιοηγ ἔγοπι {παῖ 
ΟΣ 1 τηυδὲὺ Ὀ6]1Θνο (ΠΘΥ ΈΓΘ ἰηϊοηἀρά ἰο χῖνο. 

1ῃ τοδρθοὶ ἴο {16 σϑιιδίηΐηρς ἀθοϊαγαίίοη οἵὗὁ 1θηρογκα, ΥἱΖ. (δαὶ [Π|6 
ΟἸυἰβϑίοϊοαυ οὗ Ῥδηΐοὶ, 80 δἀνδηςεᾶ δηά σοπιρ]οίοα 88 ἰΐ ἰβ, ἐδ Ηπα ἐϊϑ 
Εκ6 ΟὨΪΥ ἴῃ (86 ἀροογῳρῆλαΐ Ὀοοΐκδ, ἰΐ ἰβ {86 πχοϑὲ υπίου παῖ οὗ 41}. [78 
ἢδνθ δγδαυ 8βθθῃ, (ρρ. 485 5β64.), ἰΒδὶ ἃ ϑρί γίϊυαὶ δα ρεγϑοηδὶ Μοβϑδἢ 
δηἃ τηοσγὰὶ δηὰ βρ᾽ ἰδ] Κἰπράοτῃ ἃΓ6 ποῖ ὁποα δἀνοσίθα ἴοὸ ἴῃ ἃ}} [π6 ἃρος- 
ΤΥΡὮΔΪ Ὀοοκα. [ἢ 8]} (ῃ6 γα ἃγὸ ποὶ μα ἃ ἀοζθῃ ρβββαρθϑ, ἡ οἢ ὀνθη 

δάνοτγί ἰο (Π6 βυδ)δοί οἵ ἃ σατο ἀθ᾽ σ γα Ώο6 ; ὩοηΘ ἰο ἃ βροοϊῆς Πο] ν  ΓῸν. 

Α φοπογαὶ ᾿Ἰηἀ!δποί Ὀ6] οἴ οὗὨἨ διΐαγα ργοβϑρθυ, ἰῃ γοβρθοί ἰο Φθ γι 88] 61 

δὰ (6 16 188} Θοσασηοη 6 8}, νυ ἢ (π6 ραγροίυ τυ οὗὨἨ [μ6 Πανίάϊο ταοθ 
οὗὨ Κιη 8, 18 4}} (Πα γγ8 οδῇ ζδίμεσ ἴγοσα (86 ἑομέ ἐπβοηιδίρ οὗ [η6 Αροοζγυρὶδ. 
ὙΜΠιογὸ [Δ6η 18 ἴμῃ6 αἀναποεά νἱοῖν οὗ ἴμ6 Μίοβοίβηϊς τοῖρη, τὰ ΥΒΙΟΒ 

Τδηΐο] ἰδ δαὶ ἰο Ββαττηοηῖζθ 83 ἴδ ἔγοπι (δῖδ, 411 (Π6 δρὶ τὶ δὰ βου] οὗ 
1Π6 ΘΆΓΙΘΣ ῥγορμείβ 18 ΘΏ ΙΓΘΙΥ ονδρογαίθά, ἀπά γ6 τα ἴῃ {86 }Ὁ ΤΌΘ 

ΟὨΪΥ [86 ἰδῖμθ βυγι βίῃρβ οὗ ἃ ΠΔΙΤΟΥ͂ εν ἢ βρί τι, ἀἰβοϊοβίηνρ ΟὨΪΥ [86 
ὀχροοίαιίίοι οὗἨ ΜΟΙΙΥ οἶν}} ργθδιηΐθποθ δηα ΡῥγΟΕρΟΥγ. Απὰ ΜἘ1]6 
Τοηροτκα δἰμαβοὶῦ δ] ]ορδα, ([μαὺ Πδηΐθὶ ἀρονο 4}1} Ηδθὺ. ργορμϑίβ 88 ἀθ- 
γεϊοροά ἃ ρϑιβοηδὶ Νϑδδβιδῃ, ἀϊνίηθ δηὰ δυτηθη, Βα σδπηοὺ Βπά 8 ἴσγβοθ οἵ 

ΒΟ ΟὮ ἃ Μδβϑβίδῃ ἴῃ ΔΩΥ ΟΥ ἃ]] [ῃ6 ΔρΟΟΤΥΡΑὶ ὈοΟΚθ ρυΐ ἱορϑίμου. Ὑοῖ 
ἢ. δδϑδοσίδ (μδὶ Πϑ.δηΐθὶ 18 ἃ ἰδία Ὀοοκ, Ὀδοδυβθ δ 158 δ ββίδηϊς νίθννβ ἀγὸ [88 

ΒΒ116 88 (ΠΠ086 ἴῃ [86 ΑΡοοσΥρίιδ. [Ι͂πη {μιἰ8 ΟἾΪΥ ἰϑ ἢθ6 ἴῃ (1186 τί ρεϊ, νἱζ. 

μαῖ (16 ΒΙΌΥΠη6 Οὔγϑοὶθβ οὗ {16 Μδοοδθδθδῃ μοιϊοά σοηϊδίῃ {1 νυ  ῊΒ. 
Βυϊ, 48 ννὸ Ὦδιυθ βθϑῃ (ρ. 418 δῦονυθ), ([ῃ6β6 οοϊηροϑβϑιοῃδ οοηίδίη {μ6 πλοϑὶ 

᾿πάυ Ὁ 14.010 τρδτῖκβ οὗὁἨὁ Ὀογτονίηρ ἔἴτοῃ ᾿βηϊοὶ ; δῃὰ 8ὸ (β6Ὺ ῥγοῦα [86 
ΒΙΧΠΘΓ ἀρ6 δηὰ ογϑαϊὶ οὗ [παὶ ὈΟΟΚ, 

(δ) “Τιδ νἱεννβ οἵ (πὸ γϑϑυγγθοίίοῃ δηἃ ζϑῆθγαὶ Ἰυδστηρηΐ {πδὲ (Ὁ]]οἿν 
186 Μαοββίδηϊς ἀθυθὶορηλθηΐ, Τθηρογκα ΒΆΥ8, “ΔΓ ἴοο ἀθἤηϊϊα δηὰ βρεοϊῆς 
ἴο Ὀοϊοηρ ἴο 80 ΘΓ ΘΓ ρογὶοα.᾽ 
1 ιδἷ8 ὑγονθδ δηγί βίης ἰο (86 ρυγροβο, 1ΐ τησδί Ὀ6 ὉΥ νἱγίιθ οἵ αββυπ- 

ἱηρ, [παι {π6 ΤΠ Δη16] Οὗ 6χὶ]θ οουἹά παν δὰ πὸ υἱϑνϑ ἢ δάνδῃος οὗ Ἀΐ8 
Ὁχοιβαυ-ργορμοῖθ τὸ δὰ ρῥγεοεάρα μη. Βαΐ μονν ἰβ (818 ἰο Ὀ6 βῆοννῃ ὃ 
ὝΒοΩ ἰδ 18 δάση θα (μα μῖ8 Ιδδειαπισ υἵδισς ΔΓ6 τους ΤΔΟΓΘ Βρθοίῆο, 

δη πιογὸ οϑίδο]ϊς ἴῃ βρί γῖϊ, (μδη ἴμο86 ἰουπὰ 6βθο Βοσα, ΒΟΥ ἰδ ἐξ ὑγθα- 
ΒΟΠΔΌΪ6 ἰο ΒΌΡΡοΟΒο, (μ8ὲ Βἰ8 νἱθννϑ ου (ἢ):6 Βυ δ] 6οἱδ δὲ παιηθα ΠΊΔΥ Ὀ6 ἴῃ 
δάνδποο οὗὨ δὶ8 ργϑάθοθβϑοσβ᾽ νἱίθνβῦ ΕὉΓ ΟἾΒΟΓ σοηβ ἀοσϑίίοηβ, 1 σοῖον 
[80 τοδάογ ἰο ἐπ (ὐὐσαμ. οη Ὥδη. 12: 1---8. 
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(9) “ Βαϊ [π6 απφεϊοϊοσψ οὗ ἰμ8 θοοῖκ 18 Δοροίβον ἰῃ [86 ἔοττῃ ἴῃ Μ ΐοδ 
186 68 σϑοοϊνοα ἐΐ ἴσοτὰ ἴμ6 ᾿ἰδίν ῬαγβίϑιλΏ. Ηδθγθ 18 τϑὶ Του πὰ 4 ἀ15- 
εἰηοιίοη θαίνγθθη ἴΠ6 ΒΊΡΠΘΓ δηᾶ ἸΟἾΤΘΥ Δηρ6Ϊ8 ; αἰδο ἴδ ἀοοίσίῃς οὗἁ σιαν- 
ἀΐαπ ΔΏρ6 18; δηά πιούθονοῦ (6. πϑη168 οὗ ᾿ἰπαϊνί 04] δηρο]8.᾽ 

Τοηχοτκο ἢ88 ποὶ τϑηϊυγεά οὐ [Π6 δϑβοσίίοῃ (οἴδῃ τηϑάθ ὈΥ δβοῖῃθ), 
(δαῦ 16 80] δηρϑιοϊορυ οὗ 186 Ο. Τεβί. σοπιθ8 οτι [6 Ῥαγδβὶβ. Α8 
ὨΘΑΓΪΥ ΘΥΘΙΓῪ ὈοΟΙΚ οὗ ἴἢ6 ΗΘ. δετίρίυταοβ 18 111 οἵ [56 τπιθηΐοη οἵ δῃ- 
8615, ἃ νου ]ὰ 6 ἀϊῆσου! ἰο γοπᾶθγ [818 ρἰδυ8:}]16. Βαΐ [π6 ἀὐδέϊπείίοπε, 
86 5Α4Υ8, 8Γ6 ἔγοπι (6 ῬΑγβὶβ. Απὰ ἷβ8 (88 ΣΘΑΙ 80 [80 δ.ὸ (Π6 ὅεσδἋ 
Ρδΐμι, (6 ργδβϑησθιδηρθΪβ, ἴῃ 188. νἱ. 3 (ἀεβοηΐυβ δοκηονίθάροβ [Π 686 ἴο 
06 απρεϊ-οἠϊεβαΐπε, Οοτημ. οη ν. 2. Ἐσχ. 82: 84 θρϑδῖκβ οἵ ἃ βρϑοῖβὶ ρυδτ- 
ἀΐδη δηροὶ, οορ. ὅ8: 2. Πουϊ. 88: 2 ΒΡΘΔΚΘ οἵ ἐδη ἐλοιβαπα λοῖψ οπεε ἴῃ 
86 τοῦηυο οὗὨ Φεβονϑῃ. [1ἢ Ψοβῇ. ὅ: 14, ἃ σαρίαΐπ ο7 ἐλ Ζοτα"ε λοεῖ 
ΔΡΡΟΕΙΓΒ ἴο Φοϑῆυδ. ΔΡΡΆΓΘΠΙΠΥ͂ [ἢ 6 88η16 ἸΟΔΩ͂ΘΥ ΓΘΆΡΡΘΒΙΒ ἴῃ ϑαάν. 2:1. 
1 ΧοὉ 1. 11. (86 δῆρε]8β δβϑϑιλ 6 οῇ βρθοῖδὶ οοοδβίοηα, Ὀδίοσα [π6 ἰἤσομο οὗ 
Οοά, ἰο τθρηάεσγ δῇ δοοουπὶ οὗ {μοὶῦ σοβρθοίῖνθ τυϑίο !-ϑίδιοηβ. Τὴ Φ0Ὁ 88: 
28, δῇ απρεὶ ὑπίοΥ̓ΡΥΟίοΥ ΔΡΡΘΆΓΘ ἃ8 [6 Πηοη τοῦ οὗ θθη. 1ὴ 1 ΕΚῖηρβ 22: 
19-.---28, δὴ δηχοὶ οἵ ομδβιβθιηθηΐ ἈρρθδγΒ Ὀθέοτο {86 1,ογᾶ. Τη Ῥα. 68: 17, 
[180 οἰιατίοίβ οὐ (οἷ ἃγὸ ὑΥΘΏ ἰδουβαηᾶ, αυθη ἱμουβαπάβ οἵ δηρεΐδβ. 
ὙγΠαὶ 18 ποτα (μδη 411, ΕΖο κί 6] δὰ Ζϑοβαγδὴ ἰηἰσοάϊθοθ δηροὶ-ἰπἰογργοίοσα, 

ἴῃ [Π6 Β8116 ὝΔΥ 88 Πβηΐθὶ, Ὀθὶηρ 8 ΘΟΠΙ ΘΙ ΡΟΓΑΓΘ8. 068 {π|8 ῬΓονΘ 
186. ἰαέε οτἱκίη οἵἩ ἱποὶν σογκβ αἰδοῦς ΑΒ ἴο (6 παπιμξ οὗ ροοά δηρεΐβ, 1 
σιδηὶ {μαὶ (686 δΓ6 ῥῬθου αν ἰο Π 6η16] ; δυΐϊ ἰῃ ΨΦοὉ δηὰ ἱπ Ζϑοδβδγδῃ 
ὍΘ ἰᾶνὸ ἃ ϑαέαπ διηοηρ ἰμ6 6ΥἹ]] δῃῆρεἶβ. 1 10 Ὀ6 Βαϊὰ (παῖ (Πΐ8 8. ὨΟ 
» 7ὸρϑ᾽' πδῖμθ, Ὀυϊ ΟΠΙΥ δὴ αρροϊαίζυοδ, οδπιθοὶ [86 βαπη6 θ6 861 οὐ Οσαδτνίεϊ 
δὰ δήηιολαεοῖ ξΞ ΒοΙἢ ἅγὸ οὗ δρρϑ]αίῖνο βἰρτιιίβοδμοθ. Βαϊ τῆδὲ 18. 5111] 
ἸΏΟΥΘ δρδίηβὶ ᾿θηροείθ ἴ8, (Π8ὺ ΠΟ Οὔ ἢδ8 γαῖ βῃονῃ δαί [6 ΒΘΌγ]ο- 
ὨΪΔΠΒ ΟΥ ῬΘγβίδηβ δηἰοσίδἰηθᾶ {86 ἰάρα οὗ παίέοπαὶ συδτάϊδη ἀηρ6}5. 1η 
86 Ζεπα-Ανδϑδϑία ὁπῃ6. ΠΊΔῪ 86 εἰς ἴῃ ναΐη ἴοσ ἰ(. Ηβ ν}}} δπὰ ππογοὶγυ, (δαὶ 
Βδβηπδη, ἴμ6 ἢτγβι οὗὨ ἴΠ6 Απηβῃδδρδηᾶβ, 8 α΄ βυ δογάϊημδία ἰο Οττηυρ, 

ἴῃ δι οηρ νοῦ ἴ(Π6 ροοά ἴῃ ΠΘΏΘΓΙΑΙ ; δυΐ οὗ παίέοπαΐ ΔΏρ6]8 ἱμ6 γα 18 
Ὠοΐ 8 ψοτγά,. 

Ἰπάεεα, ᾿Κ ΒΥ ομ6 Ν1}} σΑΣ ΠΥ χὸ Ἰγου σὰ [86 Ζοπά-Ανδβίβ, μΒο πῃ} 
βηὰ (Π6 ψν βοΐ βγβίετι οὗ Ζογοδβίον 88 ἰο “ηιδλαϑραπάξ δυὰ Ζπεάξ, ἃ8 τ} 
88 ἰ0 2 ευξ ἀῃὰ Αγολάευε, ἰο ἀἸἘΡ 8ὸ σἱάοἷγ ἔστοτι 116 Ηρ. δηρεϊοίοργ, 
[μιδἱ ἀογινδτοη οὗὨ (Π6 Ἰαίίον ἤγομι [86 ἔοσταθν 18 οαΐ οὗ δὶς αυοβοη. Απὰ 

βηΔ}γ, (ἢ 1468 {παι [886 τρία Φενγβ σου Ἱά Ὀοστον ἔσουχ Ηθδι μβοηΐβηι δὰ 
θυ] δι, δμὰ ἰηϊγοάμοθ (118 ᾿ηΐο (ποδὶ οὐσῃ δου ρίυγαδ, 18 ομ6 παῖ ἃ ΘΟΌΟΣ 
ΤΏΔΠ, Ὅ,6}] δοαυδὶηἰοα νυ ἢ {Π6ῖν ΒἰΞίΟΥΥ, οδπποὶ σοϑάΣγ δάμη] ---- οδηηοὶ 
αἱ 811 δά]. 

(10) “Το ἀοσηιαίῥο ἀϑοοίΐο υἵσιος οὗ Ἰ)αηϊοὶ ΒΑΥΟΥ ΒίΓΟΏΟἿΥ ΟΥ̓ Βασι βαίβση. 
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Εἰ χοοδβϑῖνϑ σοργοδϑηίδίίομβ δθουΐ ἴ[μ6 Θβίσδου οὗὨ ΡῬΓΑΥ͂ΟΓ ΔΓΘ τηδηϊίοδί, ἴῃ 
2: 18. 6: 11. 9: 8. 10:2. Βονοϊδοηβ ούθῃ δγὰ πηϑᾶθ ἰο Ηἷπὶ ἰῃ οΟΠ86- 
4ᾳ6Π06 οὗ ΡΓΆΥΘΣ, ΟἸΔΡ. 'χ. ΤΏθη γα Αγ δβοοίίο δυβάμθηοα ἤτοι ργοὸ- 
ἴδῃ ἴοοά, 1: 12; ἃ ἰἢγϑθ γϑϑ κβ᾽ (Ἀδίϊηρ, 10: 2; ὈΓΆΥΘΥ ἴπγ66 {{π|68 8 ἀΔγ, 
6: 11; δηὰ βθοϊκίηρ δηὰ ουγ ουΒΙΥ ργγίηρ ἰπίο (χτύ δα], σγμδῥύπφ ἑπίο) 
ἴοστηον ριῸρῃϑοίθβ. 

ϑιδ)εοίίσε, 1 ἰτον, ταί θυ ἔμδη οδ)θοίίνθ, ἃγα τηοϑὲ οὗ [8680 οδἠθοίϊίοῃα, 
1,ϑηροσῖο, ἰὶ του] βθϑῖ), ἀθθ 18 4]} ΒρθοἶΑ] ΓΔ} ἱῃ ῬΓΑΥ͂ΘΙ 85 Ῥ Αγ βαΐβια ; 
811 Ὀ6]ἸοΥ ἴῃ δὴ ΔΗΒΨΟΣ ἴο ὈΓΆΥΘΙ, 8ἃ8 ΒΌρΟΓδ ουϑ ΟΥΘαΌ ΠΥ ; 4}} βέγίοὶ 
οοπϑοϊοηίίουβ ΟὈοάϊθηοθ ἰο ἰμ6 ρ]αίῃ δη οχργοβϑὸ αν οὗ Μίοδθβ φοποθγη- 
ἵπρ ὑυποίδδη ἔσο, ὀυθὴ οἱ ἴπθ ρατί οὗ ἃ υἵδισ, ἃ8 ἴθ ο 8} δϑοϑίϊς βαυθγὶ ; 
δηὰ Βοσορ ὙΠῸ ΘΑΩΌΣΙ 688 ἰηΐο ὈΓΟΡΙΘοἶθ8, Μ ΈΙΟΝ  σ οὗ (86 ἰρῇῃοδὶ 
Ῥοββὶ 16 Ἰμίθγοϑὶ ἰὸ ἃ 96 Ν|8} ραίσιοι του] ρ᾽ ΟΥ̓ΘΥ (116 6Χ1]6 οὗἉ Π΄5 παίίοῃ, 
8 δὴ ἱπογϑάϊ]6 δπὰ πηργοοοάθηϊοα αθαῖσ. πίοσίυπδίο ρτορμοῖ ἢ 1 6 
ΘοΙρ]168 1 μοαίῃϑη ουδίοιμβ, αν 80 ΤᾺΣ 88 (0 Ὀθϑίοης ἴο (μὸ ογᾶἄοσς οὗ 
[μ6 Μαρὶ, ἰπ6ῃ ἔοσγβοοί, ΒΘ 18 πὸ 96, τουτὶ 1688 ἃ 7λαηιοῖ; δπὰ ἱ ἢ6 

δάμϑγεβ τῦῖν ὉΠ δ Δ κθη ΘΟΠΒΙΔΏΟΥ δηὰ Βἀ 61} ἰο (Π6 ἰαννβ οὗ ᾿ιἷ8 ΘΟΌΠΙΣΥ 
δῃηᾶ ἷἰ8 αοἄ, Π6 ͵8 ἃ Ὀϊροὶ δηὰ 4 ῬΒαγίβθθ. [{ 18 αἰ θήουι, δηλ! ἀϑὲ 8}} (818, 

ἰο 866 δὲ οοῦΣΒο Πδηῖ6] οουἹὰ Βανθ βίβογοα, ἴῃ ὁράθῦ ἰο βα[δὲν ΝΘοϊο:υ. 
Ἐὸν (δ τοϑὲ, 1 μᾶνο βαϊὰ 4}1 [παὶ 1 τυϊβἢ ἴο 887, ἰπ σοϊωσαθηπηρ οὐ 186 

Ῥδββϑδᾷθδ ἴο ΜΟΙ ἈρΡΡΘαὶ 18 πιδάθ. 
(11) “ Οδγίδίη γοργθβθηίδομβ ἰὴ [μ6 θΟΟΚ ἰοδᾶ υ8 ἄονγῃ ἰο (86 ἰαίθϑί, 

ϊ, 6. 186 Μροοβθδοδη ρογιοα, 88 (1:6 {πγ6 οὗἉ 118 οοτηροδι οι. Τδα δυο Σ 
ὈΠΥΓΑΓΙΪΥ ΒΡΟΘΚΒ οὗ [86 ρτορἢδίβ 85 Ὁ ἀϊβίαπί ἔσοτῃ ΐπι, 9: 6, 10, 24. 

Βυὶ ἴῃ {8686 ραββᾶρθδ ἔπ σθ 18 ἢοὶ 84 νογὰ δρουΐ [π6 απέϊφιΐῳ οὗἩἨ [}6 
Ρτορἢοίβ, χορ, στρ γον (μαὲ δυο ἀγὸ 8] υἀοα ἴἰο 88 δἀάγοββθά (ἢ 
δονε ργονιουβ ἰο (ῃ6 θχὶϊθ. Οἱ [18 ΘΟΠΕΆΓΥ, { ἴΠ6 ττοτὰβ δ6 σὶρ! αἱν 
οοηβίγυρά, (Π6Υ ἐπ ρῚὶ ἐμαὶ Τλδηΐοὶ γγὰ8 Ὠϊ 861 ἃ ΒΘΑΓοῦ οὗ {86 Ῥγορμοϑίβ 
81υἀθα ἰο: “ ἢ7ε Ἀδν6 ποῖ Ββοδυκοηθὰ ἴο (ΠΥ βουνδηΐβ, (ἢ 6 ὑσορῃβίβ, ψῆο 
8086 ἰπ (ὮΥ̓ Πδῖλ6." [Ιῃ τ δὶ 1 Βαρροβα ({18 ἰο ὈΘ 8 Π]616 κοίγωσις ἴῃ 
ϑροαϊκίηρ ; δαΐ δὲ 811 ουθῃηΐβ, (πθγθ ἰδ ποὺ (16 χϑιηοίβδὲ ὑτουπα [ὉΓ ΔΏΥ 
ΒΌΡΡΟΒΙΟΩ 8 οἷ 88 1Θηρθγῖκθ ΤΔ8 68. 

(12) “Το νεΐϊϊοσ οὗ (τὸ ὈοΟΚ, δἰ μουρῃ διυάϊουβ οὗὨἨ οοῃοθαὶπιθηΐ, 
ὈΘίζαγβ δὲ ἔτηθϑ (π6 Μδοοδθδθδη ρογὶοά. Τὰ ἰῃ 9: 19 ἢ8 Βα γ8: “Δ6- 
ΟΠ 88} ἀπ ἀθ]αγ ποί. Ηδγο (μ6 πίον Βμονβ δαὶ ἢ ραγίοοκ οὔ (ῃ6 
οχροοίβου οὗὨ πὸ Μδοοδθθθδῃ ροτὶοά, νἱΖ. ("δὶ [9 Μοβδίδἢ νγῶβ ἰἱγηταθ- 
ἀϊδίου ἴο οοπθ. Τῇ ἩΤΙΟΥ ΥΘΟκοΩ8 {{π|6, ΤοΓΘΟΥῸσ, δοοογάϊηρ ἴὸ 
ϑαδδῥαίλιψεανε, 9: 24; πᾶ 80 ἀϊὰ (6 Μδοσαῦθθθ ὙΤμδ ἰθηιρ]6 ἰ8 αἶδὸ 

Βαρροδοα ίο 6 εχίβηί, 9: 24. 
Βαὶ νυιϑδὲ 18 ἴϊ, ἰῃ 9: 19, [παὶ 16 ποὶ ἰο Ὅ6 Δοϊαγοάῦὕ ΑἰΠΆΡΙΥ οομιραθ- 

βίου οἢ ἴδ ἀεβοϊδδν δηὰ γυϊμϑ ΠΟΪῪ Οἱ δγ ς 800 ν. 18. ὙμοσΘ 18 ποί ἃ 
405 
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ποτὰ Ποσοὸ οἵ ἴμ6 Μοδαίδῃ. ΤΏθΩ τ ΒΟΓΘ ἀοο8 [6 ἩΣΙΪΟΡ σοὶ δὴ δοοοῦυπὲ 
οὗ τ16 ΜαἼοοδλθδθδη σθοκοηΐηρ ὈΥ ϑαῤδαίλιψεαγε ἢ Ἠὰο ἀοα8 ποί [61] τ; 

ΔΠ4 1 Βανα βουρὰϊ ἴῃ νϑίη ἴοσ '. Απά Ὄνϑὴ 1 ἴξ Ὀ6 ἰουπά, ΒΟ οδῃ 1Ὲ 
Ὀδ ρῥγονϑὰ ἰδαὶ [19 πιοὰδ οἵ γοοκοηίηρ ἢτγαὶ οοτησηθηοθὰ 80 ἰδίθ 88 ἐμδὲ 
Ρογϊοὰ ῦὕ ΟΥ̓́ (πὸ ἐχέαπέ ἰθπιρ]θ, τόσον, ἰη 9: 24,1 ἤπὰ τὸ ἰγβοθβ. 1 
βηὰ οὨΪΥ, ἐμαὶ τθο ἰπ6 Μοβδῖδ 885 οοῦλθ, ἢθ ἩΠΠΟ: ὧδ 9 στοαὶ μίρῃ 
Ῥσίεϑὶ, δοίη ἃ Ηοῖν 9. οϊδδε ἴἰο ὍΘ οοῃθδθοσγαιϑα ἰὸ ἷβ βεσνίοαό. Ῥδὰυὶ 
Μ88 Οὗ [6 Βα16 ορἰπίου, Ηοῦ. 7: 20, 26. 8: 1, 6. 9: 111-14. Απά να 

1,θηρ. 8878: “Ὁ Δῃ. 9: 8 δίιονβ (πὶ [ῃ6 ὈοοΚ ἀο68 ποῖ βίβῃα οἢ 8 λέφίονγίοαξ 
μα δὶ8 ;᾽ 186 ΓΟΡΙΥ ἰδ, ἐμαὶ {16 ῬΑΒΒΑΡΘ ΤΔΘΓΟΙΥ τοργθβθηῖβ 8816] 88 οοῦ- 
[δβϑίηρ, [μὲ 186 Κίηρδ, ργίμοοθδ, δηὰ ἔδίμοτϑ οὗ 6 6 νγ18 δᾶ βἰππϑᾶ, διὰ 
ουσὶ το θ6 Ροϑαϊδηϊ ἔοσ ἱξ. 18 ἴπϑγο, ἔπη, πὸ ἀέξέογέοαϊ Ὀδδὶδ ἕοσ (μῖ8 ἢ 

(18) “Ἴδα νοῦ 1οΐβ ἀστὸρ 18 σρδβὶς, Ὑθθι ἢ6 ΤΆ ΚΟ6δ δῦςο ἵγεαθυοπὲ 
ἈΔΞΟΙΠΟἢ8 ἰμαὲ 18 ΟΓΒ 8.6 (ΓΘ Σ᾽ 6. ζ. 2: 45. 8: 26. 10:1. 11: 2. 

Βαϊ ἀγὸ ποί βο ἢ ΘβθΌγδηοοβ ἔγοαυδηΐ ἰῃ ἴ88., ὅθ.) Εἰσοῖκῖοὶ, δὰ οἱ βοὸς 

ῬΓΟΡΒοῖθ, δηἃ Θβρθοίδ!ν ἰπ [86 ΑΡροσδιγρβοῦ Απᾶ ΒΟ οἴδη ἀοδβ (86 

ϑανίουν ργοῖδοα ἷθ ἀϊβοουσβοθ πὶ! ἀμήν, ἀμήν, δῃὰ ἀθοίατα ἴο ἴῃ6 ὅον8 
δηὰ ἰο δἰ8 αροκδί]68, ἐμαὶ κὶ8 ὙΟΓὰδΒ 8 ἴσῃ 68. [11 18 ὨΘ6 1688 ἰο δοουσηυ βίο 
ΓΟίοσΘ 668 Β6ΓΘ, ἰο ἢ δὲ ἰ8 ἰῃ [ἢ 6 Τ]ΘΙΊΟΓΣΥ οὗἁ ΘΥΘΙΎ ἐπι  Προπὶ δηὰ οαγοῦι] 
τοδάοσ. [Ιη Αρος. 1: 7. 19: 9. 21: ὅ. 22: θ, νὶ}} θ6 ἔθου πα ρμάᾶββαρθβ βυϑῆ- 
αἰθηΐ 9 [86 ρυγροδθ οὗ σοι ρδζίβοῃ. 

1, ΏχοσΚο ἔγΊΒΟΣ δβϑογίβ, ἰμαὶ “186 ὙΤΙΟΣ 888 Ὀοίσαγθα Ηἰτηβοὶε, ὮΥ͂ 
Τοιδγκίηρ (μαι εἶθ ογβοὶθϑ πλυϑὲ Ὀ6 δεαΐδα δηᾶ δοογοί, ἈΠ} [86 πιο οἶ 
Ευ] Π] πιο, 8: 26. 12: 4. --- ΒυΓ1 ἀο, ποῖ 866 ΠΟΥ͂ Β0δ ΐηρ δπὰ βθογοηρ 
πουϊά 6 ἴο ἈΪ8 Ρυγροβα, ἰῃ ραιηΐηρ ογοαϊ ἴῸΓ Ἀ18 Ὀοοκ, 1 (818 18 ἴο Ὀ8 
Θῃ( ΓΟ Ϊγ δοογαίδα, ἰΠΘη ἷ8 οὈ͵οοὶ ἴῃ Ρυ θὴρ ᾿ξ τηυδί ὍὈ6 ἀοίεδίεά. ΟΣ 
ἀϊὰ Πα ὄὌχρϑοῖ, ου ἢιὶβθ Ἰῇθγ ὑγοίθηβίοῃ ἰο πᾶν ἀἰβοονογοὰ δὴ δηςσίοπὲ 
τγὶ την, ἴο 8α ἰδγ {Π6 6 νη] 88} ϑϑημοασιτι οὗ 118 σευ ϊμθηθθδβ ὈΥ Βανίην ἴὲ 
βοδἰοὰ υΡῦ Νο; Ιμδβηρ. 888 τηϊβίακϑη (ἢ ἀοδβίμῃ οὗ δοραξέπο ἴῃ Ὀοΐδ ο5568, 
ΒΊΟΣ ἰβ ποῖ ἔοσ οοποσαζηιοπί, Ὀυϊ ἴον δα ργοβογυαίίοη. Ῥτορβμθοῖθβ ἰδυ8 
ΘΔΓΟΙΙΠΥ Κορὶ οου!ὰ ποῖ Ὀ6 ἰδιιρογοα σ}. 

(14) “Το Ὑγίνου β γαρεαϊϑα δι ]οσίθβ οἢ αἰ πλβ6}} δῇ ὭΘΥΟΣ Ὁ6 δαυρροδοὰ 
ἴο βανθ φοσλα ἔτομῃ ἴῃ Γ68] δηοίθπὶ Ὠδηΐςὶ]. 

Βυϊ ψὩγῦ “Βοοδυδο τορδγὰ ἰο πο ΘΒ ἴογ δὶ ἀ8 08 ἴο ΒΌΡΡΟΒΟ (18 οὗ 
ΒΌΓΟ ἢ 8 τηδῃ, ἰδ (Π6 ΔΏΒΎΟΓ. “ὙΟΓΥΥ Ὑ6]]; (Πδη 1 ΊΒ6 6886 18 80 ρμἰαὶπ δι 

βί γι κῖηρ, ΠΟῪ σδῖῶθ (6 Βιγονά, οὐπηΐηρ, Βμαγρ- οὶ ἰοα ἰογροῦ ἰῃ φασβὕου, 

(48 πϑοϊορίϑίϑ πον δηὰ (ἤθη δἰϊου ἷπι ἴο 06), Ὡοὶ ἴο ΚΠΟῪ δαοίϊογ (μδη ἰὸ 
Ρυϊ βυοῖι δυβρίοἴουβ (ΒΙΏρΡΒ 1πῖο ιἷβ θοοῖ, ψ  ΐοι του] 80 οὐ ουβὶν ὈΕΙΣΑΥ͂ 
δίαι ἢ Ηδ οουϊὰ ποί, ἱἢ ΟὈ]ΘοίΟΓΒ ΓΘ ἰῃ [86 σἰρμί, βανθ βαὰ δαϊ 8 διωδὶ] 
ροσἴοη οὗὨ (86 δγάμποθθ δηα συπηίηρ (Πα ἀγα οὔδῃ διισὶ ρα θὰ ἴο εἰμι. 
Βυὶ Ὀαϊίης 411 (18, ΠΟῪ ταῦοῖ στοαὶ ἰουπάδθοι 18 ἴθ γ6 ἿῸΣ (56 Δ᾽] οραιίοι, 
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[δι [ὸ 8 ἰΑΧΑΌΪΘ τ Θχοδβϑῖνο θυ ]οργ ἢ [ἢ 1: 19, 20, Πϑδηϊοὶ ἱποϊυὰθ8 
18 ἴὮγθθ ἔτ θη ὰβ 88 γ6}} 88 δἰ πιβοὶ ἢ, ἤθη ἢ6 ΒΆγ8 (Π6Ὺ ὝΘΓΘ ἰουπα ρΤΕΔΙΕΙ͂Υ 
ΒΌΡΟΓΙΟΣ ἰ0 [86 τηαρὶοἶδηβ δηἃ ΔΒ ΓΟΪΟΘΌΣΒ, ἰῃ τπδίίοσβ οὗ τὶϊβάοιη δϑὰ 
πηἀογϑίδηἀϊηα. ΤῊ18 γ͵1δ8 βϑϑυγοϊηρ ΠῸ ΨΕΥῪ Οχίγαναρδηϊ ροβἰϊΐοη. ΤΉΏΘΥ 
ὝΘΓΘ 8 ἴῃ ΤΘΟΟΠ 6 τηδίίοσβ, δη ἃ ποίησ τόσο. Βυΐ {86 τ ῖβ- 
ἄοτι οὗὨ μεθ Ηθῦτγονβ, μδίαυοσ ἴξ ἰδ, 18. 811} αἰγὶ υϊοα (ν. 17) ἰο 186 

δρϑοΐδὶ χἱῆ οἵ ἀαοά, δπὰ ποῖ ἴο {πον οσσῃ ἰδ]θηί8βι Ὑθη Ὀοίοσο Νϑθυ- 
ομδάποζζασ, δηὰ δθουϊ ἰο ἀἴβοῖοβο ἱμῈ Κίπρβ ἄγϑβδῃ, ᾿ϑδηΐοὶ ΒΆ γ8 ἜΧΡΥΘΒΕΙΥ, 
ἔδιδιὶ {π19 ῬΟΥΤΘΡ ΟΟΙ68 ποῖ ἔγΟΤ ΔΩ ΒΌΡΟΙΙΟΣ ΜΒάομλ ἴῃ ἷπι, Ὀὰϊ ΟὨΪΥ͂ 
Ὀδοδυδο αοἀ [88 16 (παι (818 δοογοί 88.811 Ὁθ τουθδὶϑᾶ, 2: 29, 8. [ῃ 

ὅ: 11,12, 18, νυιβδὶ 18 βαϊὰ οἵ 18 νυϊϑάοιι, ἰδ βαϊά ὈΥ (16 φυθθῃ- οἴ 6. οὗ 
ΒΘΙβδαζζΖαν, δηὰ ποῖ ὮΥ πὶ, δῃά 1 18 βαϊά ἴο ἱπάασο (Π6 Κίηρ ἴο βομὰ ῸΣ 
Τδηῖοὶ δηᾶ βθϑῖκ δἷ8 οοῦπβ6ὶ. 7 ἰ8 γϑὶδίϑα ρίδί Ϊ]γ ἴο (06 βοῦοσ οἵ αοά, 
δὰ ποὶ οὗ δἰπι86}, Ὑιδὲ 18 καϊὰ ἴῃ 6: 4, γϑίαίδβ Ἰβ γ Ϊυ ἰὸ ἷ8. οἠὲοϊαϊ 
οοπάαοί, ἱπ τεβρϑοὶ ἰ0 ὙΒΙΟΒ 18 δηνίουθ [8] ον οουΣ ΓΒ οουἱὰ πὰ πῸ 
ξτουπὰ οὗὨ ἱπουϊραίίοῃ Ὀοΐοσο (Π6 Κίηρ. [ἢ 9: 28 δηὰ 10: 11, [Ὡ6 ἀβϑαΣ- 
ΔΏΟΘ (δαὶ Πα 18 σγοαΐζζῳ δοίουθα οοτα68 ἔτοτα ἴ86 δηρεὶ, 'ἴῃ οὐδ ἴο οοῃηοσὶ 
διὰ 53ἰγθηρίμθῃ Ηἷπὶ ἤθη π6 ὙὯὧΒ8 δ'ηκίηρ. Απὰ πὴιδὶ 18 ἔσθ οἵ υδῃὶῦ 
διὰ οχίγανδρϑηςθ ἴῃ 4]} (μϊ8 1 νγὸ ἀδδϑίσγθ ἴο β66 Όδηΐθὶ ἴῃ ἷ8 γϑδὶ 
αἰτυάθ οὗὨ ταὶπὰ τὶ τοϑρθοί ἰο Αἰτηβϑὶῖ, γα τηυϑὲ Ἰοὸκ δἱ Ηἷπι 'π ομδΡ. 
ἦχ. ἀῃὰ χ, ὙΒγουρδοῦῦ 8 ῬΟΟΚ [Π6ΣΘ ἰ8 υποαυΐϊνοολὶ ουἱάθηοθ οὗ ἀθοο- 
Τυτα ἀπ ἀδορ πυμ  γ. ΗΘ ΠΟΎΣ οἰδίτηβ. οἰ ἴμ6Σ ῥγαίβθ οὐ τονασὰ. Απὰ 
ὙΠ 5[ου]ὰ Βα ποὺ Ὀ6 ροσιηϊ δα ἰο γοϊδίθ Κἰπὰ υοσγάβ δἀἀγθβϑϑθὰ ἰο Ἠϊΐτη, 
88 6]1] ἃ8 Μοβϑϑβθ 6 ρογιηϊ θα ἰο 88, ἰδὲ 6 Ἧ88 ηλθοξ ΔΌΟΥΘ 811 οἴμας 
ταθὴ ὕ Νυπι. 12:8. ὙΥῊΥ ποῖ, 88 Ὑ611 88 Ῥϑὺ] ἴο ΒΥ, (δὶ ἢθ νγὰβ “8 
ὙΠ56 τηδϑίογ: 0] ον Ὁ 1 ΟοΥ. 8:10. Ῥαυ], Κὸ Ὁ δηΐβὶ, αἰγὶ θα 68 411} ἰο 

186 στδςο οὗ ἀοἄ. ὙΥΒαὶ ἔου Ὁ] 48 ἷ8 τηδρτγἱπρ (πὶ ρταοθ ὅσο  ΒΘΩ 
οχίθηἀοά ἰο ᾿ἰπι861{ῦ 1Ιη 2 Οὐον. 8: ὅ, 6 ΒρΘδΚβ οὗ δἷβ δεγέοϊθηον ; Ὀυΐ 
.ι6 αἰἰγί υΐοδ ἰξ αἰ] ἰὸ ἀοά. Ηδθ [6118 ὰ8 188 δ6 ψὰδ οδυρὰ ὑρ ἰπίο [86 
(υἰγὰ Βοανθῃ (2 Οὐοσς. 12: 2), δὰ ᾿ιϑασὰ ὈΠΒΡΟΘΚΑΌΪῈ ΜΟσάβ; γοῦ ΒΘ ἷβ 

ΘΒΓΟί] ἰ0 84γ, [πδὲ ᾿.6 σίοσίθβ ποῖ ἰῃ ᾿ἰπιβ6 1, θὰΐ ἰῃ δὴ θηγαρίυγτοά Ῥαδυ]. 
Ψοδιη [615 υ.8 οὗὨ “8. ἀϊδοίρ]θ, νοὶ 9οβυ8 ἰονθᾶ, αηὰ ψῆοὸ ᾿θδηθὰ οἡ ἰιΐ8 
Ὀοθουλ" (Θομη 18: 25), ον] Εν τηθϑηΐηρ Εἰπλβο] ἢ Ηρ [6118 υ8 δραίη 
(21: 21) οὗ [86 βαῖμθ ραεϊονθᾶ ἀἶβοῖ }]6, ψἢο ἰθϑδηθα οἡ ἢἷ8β Μδβίοσ Β θοβοϊμ. 
Ὗν 39 Φόβηὴ δβϑυϊηΐηρ ἂἀηὰ ναὶπ ἢ ΕἾΏΔΙΪΥ, 18 ἰΠ6 το τὸ ἀϊ δδγθηοθ δοίνθθη 
ἃ ἸΏΔη ὙὮὯΟ 8 οοπδοίουβ οὗ αἰτίης ΣΙ τηϊηδίϊου, δηἃ οὔθ ψἢο ἰ8 ποὶ ὃ 

ΜδῪ ποὶ {{πθ ἴΌΣΤΔΘΣ Βρϑδκ ἰγΌ]γ, γϑϑ το βίΥ οὗ (ΠῸ γαοί, ἀπὰ γεοῖ, ΒΘ ἢ 
86 ἀο68 (Π]18 ἴ0 Ἔχϑδὶὲ (86 ταος οἵ Οοά, Ὀ6 δοηυϊίεἀ οὗἁὨ νϑηϊῦ δπὰ οἔὗἁ 
86 πρταιυϊδίίοη ἢ 1 ἰγυδβί (18 ΤΑῚ Ὅ6 8.0. 1 Ὑ]} ποῖ Ὀτίπρ᾽ ἰῃίο οοπιραγὶ- 
δ0η ἴδ οἰἶδἰπι8 ὙΠΟ 680.8 ΤλΔ 68 [ῸΣ ἈΪτηΒ6]Ὲ, [ῸΓ 6 ΒρΑΚΘ 88 ΠΘΥ͂ΘΓ ζΏ8ἢ 

Βρδῖθ, δι ἃ νῶβ ὙΒδὶ ΠΟΥ 28} 88. ΤΙ ΟὈ] ροα ᾿ἶπὶ ο δρϑαῖκ 88 
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δα ἀἰά, Βμὲΐ ἰδ ποί 3:6 ἰθϑιἱπΠΟΏΥ οοποοσζοίηρ Πδπηίεὶ ἐγ 8.0 ᾿μουρδὶ 
ἘΣο ΚΙ 6], τὸ τϑρκβ πἷπὶ πὰ ΝΌΘΗ δηὰ ὅορ. 8.0 ἰμουρὰῖ ΟἸγίδὶ δπᾶ 
ἷ8 ἀροϑίϊθβ, ὙὮ0 ρἷδορ ἷπὶ διιοηρ (86 ΡΓΟρΡ μοί. 80 (δουρῆὶ δοξη, τῆθ 
[.8Δ8 τιδο μἷ8 ποτὶς (π6 ᾿)α88-:2046] οἵὗἨ δὶδ οὐσὰὶ Αροσδῖγρβαεα. ὅ.ο0 ἐἱμουρῆςξ 
[86 σον δ ἀοοίοτα 80 ρυΐ πἷπη ἱπίο 016 56816, διὰ 81} (86 τῦδο τῶϑῃ οὗ 
6 νου]ὰ ἰηίο  (δ6 οἶμον, δηὰ πιϑάθ εἴτα ουϊγοὶρἢ (Πδτὰ 411. 8. τθουρδὶ 
Φοδορυβ, το οἷδοαβ ᾿ἰπὶ δὲ ἰῃ6 ὙΘΣῪ ιοδᾶ οἵ 4}1 (Π6 ῥσορβοίβ.υ 80 
ἐμουρὰΐ [86 ΟΠ γι ϑδα ΕδίΠοσΒ, ὁ δηὰ 411. Απὰ βὸ 4]}} [6 οδαυγοῖ οὗ 

(ὐοά ἰἱανο ἱδουρσθῖ, υη1}} ἸΝΘΟΪΟΘῪ οδπλα ἔοσίι ἰο οοστϑοὶ ἃ τηϊδίδκοσ ποσὰ, 
δα οἰαβῆδβθ ἰΐ ἴῸΣ 1.8 σεϑαμ)γ. 

(16) “1π Ὁ βῃΐαὶ ἰδ ὁπα δηᾶ ἐμ βϑῆθ υπίΐοσπι ἴοαθ ἑἐβτοαρθοαί. [Ιᾳ 
ΘΥΘΙΎ ῬΑΓΑΩΤΆΡὮ [88 βδ10 {πῖπρθ ΒΔΡΡΘῺ ΟΥ̓́ΘΡ δῃὰ οὐδὸν ἰο Ὠδηΐοὶ διὰ 
Ἡἷ8 ἔγίθθᾶβ. ΤῈ Μαρὶ δῖ αἱ ἰδεὶγ ννῖϊδβ δῃὰ δηά κίυρὶά, (δὲ ᾿ϑδηϊ:οῖ 
ἸΏΔΥ δᾶγο [86 οἴδηοα οὗ βυγραβϑίηρ ἰμθπ. 830. ἷβ8 1 ἰῃ σμδρ. ἰἱ. ἵν. ν. 
ΤΒ6 ἰἴγοα ἔσοπάδ οἵ Ὠδηΐοὶ, τρόγθονοσ, ἃγὰ (πσοῦσῃ ἰηίο ἴμ6 ΤΌτηΔΟΘ, 
(δαί δὴ δῃρ6} ΙΒΔῪ ἱπίθγροβα ἰῃ ἐμοῖσ Ὀθδ, 8.0 ἰδ ἰξ τ Ἀβηΐοὶ ἴῃ 
(16 ᾿ἰομβ᾽ ἄθῃ, νἱ. δηϊοὶ ἔαβι (Ἰχ, χ,), (μδὲ δὴ δηροὶ πΙΔῪ ἱπέθγνθῃθ, 
Πθδηΐοὶ ΘΥΟΣΥ ὙΟΙΘ κοίδ ΠΟῪ ΒΟΠΟΙΒ Ὁ Πἰπηθοὶ, ὃ: 48, 49. 8: 80. ὅς; 
29. θΘ: 29. Οἰιερίοιβ ἰ1--τὴ, 811 οοποϊαἀθ τ ῥγβίβοβ οὗ [86 “9 6νγῖβα 
(οί, τευὴρς ἔσο μβοδίμβεη ἀθθροίβ.Ό ΑἹ] 6 Ὀροῖ, ἔῸπι οὔ δρ. νἱῖ. ἰο ἐδ) 
θη, μα δαΐ οπ6 δαἰέωε ἀῃὰ οπη6 οδ͵θοί, νἱς. (π6 ἀϑαίὰ οἵ Απιοοδυδ δοὰ 

[Π6 οομμμθηοοπιθηὶ οὗ [0 Μοβδβίδηίς σοΐξῃ. Ὑ8ὸ μοδίποη Κίμρβ 4]]} 
1986 ΘἸοἰ8 οοτημμδησίηρ μα ὅθ βονδὴ ὍΘ ὈΠΙνΘΓΕΑΙΙΥ ποσὶ ρροὰ, Απὰ 

811 {818 18 βαϊὰ οὐϑσ δῃηὰ οὐϑσ, ἰῃ ὨΘΑΣΪΥ ἰδ 6 βαπιθ νοτάβ δῃὰ δα ργοβδ οῃδβ.᾽ 
80 Ιοηρογο, Ρ. ᾿Ιχχὶν. 866. 

Ι ἴδο] 6 αἰ ΒΠοΌΙΥ οὗὨ (06 ἰδϑκ, δὴ υπάἀογίαἰκίηρ᾽ ἴο ΤΟΣ ἀθοϊδπλα- 
ιἰἴοῃ ἰπϑίθϑδα οὗ δυρυσηθηί. ϑυρροβίης [86 δοίβ σοϊαίθα 'ῃ ᾿ϑηΐοὶ ἰο Ὁθ 
ἴσυθ, ον οουἹὰ Τδηΐθὶ ἀο οἰμοσννῖδο ἴμδη ἢθ πᾶ ἄομε Τὴ Μαερὶ 
ΟΓῸ ἱτπηροδίοσα, θα ἰΠῸῪ αἰεαἰπιοὰ (86 ΡΟΣ οὗ ρῥγοάϊοϊπρ δὰ ἴῃ" 

ἰδγργοίϊηρ ἀγθϑβ. δ δ'πιρὶθ βίοσγ οἵ ἐδμοὶσ ἈΠ] στα δῃὰ ἀἴϑρτθοθ 8 
ἰο]4. 18 {μ6γ0 δὴγ ἐδίηρ ἰο ὃθ ἱπουϊραιδα οτοῦ Οοὰ ῥγϑβαῦνεβ [8 
αι} βουνδηΐθ ἴῃ (06 πλϊἀϑὶ οὗἨ ἀδηρδτ; 18 (Π6 Θ ΔΩΥ (μη ἰῃ ἐδὶα 
ὙΠΟ 18. Ἰμογθα Ὁ]6 ἰο ΔΩΥ οὔθ Ἧ8Ὸ ἀοθ8 ποῖ, ||Κ6 1,ζβηροσῖκθ, ἄθηγ (δ 
ΡῬΟΒΒΙ ]]Π1Πγ οὗ ταϊγβοὶοϑῦ ΑΔ ἰὼ απηροῖδο ἱπέεγροείξίοη, 1 (86 πιοηιίοη οὗ 
1815 6 Θν]άοῃο6 οὗ ἃ ἰογμϑὰ θοοκ, ἰμθῃ 18 81} (Π6 τοδί οὔ (89 ΟἹ]Ἱὰ Τοδέ., 

Δηὰ [6 νμο]θ οὗ 890 Νϑινν, ἰο Ὀ6 τοραγαθα 88 ἔογρεά. Τμαὶ 411 {δ6 
ὨΔΥΤΔ ΪοΏΒ ΘΟΠΟΙΪαἀθ ὙΠ} ἀϑουίηρ ρἴοΥΥ ἴο Οοά, 18 δὴ ονϊάθηοθ οὗ (δ8 
ΚΟΠυΐΏΘΏΘ88, οὗἩἨ ΪπΠ6 ὈοΟΚ, ἱπβίθδα οὐὗἨ (6 οοηίσασγ. Τη6 ἔσθ ᾿Ὠ.ϑδηϊοὶ 
88 δῖ Βυςοἢ 8 τη8η 85 νου] ἀο (ἷἱ8ι Τμαὶ ὀσαέλεη ἀθβροὶβ ἃἂγὰ οοσω- 
ΡΘ]]οα ἰο ῥγαίβθ ἐμ (ἀοᾶ οὗἁ [δγϑ6], γα ἃ τηδίϊθν οὗ βοσίουβ πιοιιθηΐ ἴο 

[26 Ροοῦ οχ θῇ Ψ6 8, ὙΠῸ ἬΘΙΘ δἱ ἐπ ῖῦ ὩΘῸΥ. 788 ἰδθγθ ὯῸ ωροξ- 
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ἰδηϊ δῃὰ ἰο Ὀ6 δηβνεγοα ἴη βοϊϑηΐηῃρ δηὰ Βαμδ] πρὶ ἴπ6 Βοαγίβ οὗ Κίηρβ, 
Ἷὴ ὙΏΟΒα ΡΟΎΘΡ ἴπ6 |ἴνε68 δηᾶ ἰοτίυποβ οὗ ἴπ6 ΗΘΌΓΟΥ πδίϊοη Ὅσο ἢ 
1ϑΏροτκα οδῃ 866 ποί ἷηρ' ἰη 811 [ἢ}8, Θχοορί Πδηΐθὶ Β δχϑιεϊηρ Εἰ πιβ6 1}, 

δηὰ (Π6 δονβ, δηὰ {πο ὶγ παίϊϊουδὶ αοά (6 πονδἢ), δὲ 1:6 ὄχρϑῆβα οἵ 
ἴῃ Ῥοοῦ μοαίῃθη. Ὑμ6 αἰν]η! 168 οὗ [86 ΟΠ] ἄθθβ βϑϑῖὰ (0 πίπι ἰο Ὁ8 
85 Βοοᾶ, ἀπὰ ἴ0ο αν 848 υδιίὰ οἱδίπιβ, ἃ8 {6 ἀοά οὗ ἴῃ6 76.γ8. Βαυΐ 
Τδηΐοὶ ν88 οὗ ἃ ἀἰδογθηὺ πη ; δηὰ δο, δ 1 πορβ, Ὑ111] τηοβὲ οὗὨ μἷβ 
Ταδάοσβ 06. Α8 ἴο δαπιδηο85 ἴῃ ἰῃ6 ὙΣΙΓΘΣ οὗἁἨ [Π6 ὈΟῸΚ --- ἰμὰ6 δοβοίησ 
δηὰ τγοδοβοίηρ οὗ [86 5816 (Πης᾽ 'ἴῃ ὨΘΑΡΙΥ (Π6 Βδπι6 ΙΒηρτδρθ --- ποι ἰηρ 

8 ὃ6 ἔδτίμον τοτ (Π6 ἰτυϊῃ, [ΠΔἢ Βιο ἢ ἃ ομαγραε. Βρδᾶ οδδρ. ἰ:---νὶ. 
δηὰ [Π6ἢ 5877, ἩΠΘΙΠΘΓ ΔΠΥ͂ {00 οὗὁἨ [686 ΠΔΓΓΑ ΟΏΒ ΔΓ6 416. Α ρτοδίοσ 
ἀἰνθγϑιυ οὗ οἰγτουπηθίαποθϑ σδη ΠῸ ὙΒΘτα 6 Του, ἰῃ ονυθηΐϑ Ἡ ΒΙ ΟΝ μανΘ 
0Π6 Πσομμπηοη Οὐ] παι πρ ροϊηΐ, νΖ. ἃ ἀἰβρίαυ οὗ [Π6 ΒΌΡΓΘΙΏΒΟΥ, βΙΟΓΥ, 
δηὰ ἸΠΘΓΟΥ οὗ σεβονδῆ. Ἕὅ(οὁ ἰηίο [π6 Ῥσορῃβοίβϑ οὐ 18 ὈοοΚ. ΕἸΥΘΙΥ͂ 
06 ἰβ8 ἀἰδαγθηΐ ἔγοτα 411 118 δβϑϑοοίδίθβϑ.0. ΟἾδρ. ἰϊ. Ἔχ ῖ 18 βυτωθο 8 6ἢ- 
γοὶγ ἀἰδδγθηι ἔγτοτα 1} [886 οἴεσβ. ΟἾδρ. υἱΐ. ἢ88 τπιοηβίουϑ δ᾽ οροίθ  Σ 
δῖ σοπογίδ. ΟἾΔΡ. Υἱῖϊ. 888 δῃοίβδγ βαεΐ οἵ βυγῃθοὶβ, θη ΓΟ αἰ θοτίησ 
ἔγοια (686. ΟἾδρ. χὶ. ἀγορβ ϑγυηῦοὶ δἰοροίμοσ, δηὰ Ὀθοοσ68 (88 ΟὯΘ 
τοὶρδι δἰπιοδὶ 880} 81}10}6 Παττδ ῖν6, ΟΥ ἰ8Κ68 [86 ἴοστῃ οὗ τη τὸ Ὠἰδίοτίςδὶ 
Ῥτοβθ. ΤῊ ραββδρο ἰῃ 9: 24---27 15 ἐοίο οοοἶο αὐ δτϑηί ἔγομι 811 οἴ σ ραγίϑ 
οὔ [86 ὈοοΚ. ὙΤΆ1]16 [86 866 μαπὰ 18 δΥΟΥΥ ὙΠ6ΓΟ Ρἰ Αἰ ΠΥ οορποβοί]ο ἴῃ 
8:6 οοἷοτίηρ οὗἨ 186 5|γ]6, γεὶ 1Π6 ναγίβιγ ἱπ ἀδβοτὶ ριϊου 'β 88 ρτϑδὶ 88 
Ἧ6 δὴ Ὑ06}} οοποοῖνθ 1ὑ οουὰ Ὀ6, ψῇΘΓγο [86 8816 ζτεδὶ δυὐϑηΐὶδ 8.6 
ἀοβοσί θα ἴῃ 41. “Α ἰδῆ ἀ0}} βαιηθῇθ88,) ἰῃ βυοῇ ἃ Ὀοοῖϊ 88 (δ]18 ἢ 

76 πυΐρς 88 τὴς} δοουϑο 1βαϊαιβ οὗ βδιηθῃθββ, Ὑβθὴ ΒΘ ῬΓΟΡ ϑὶθϑ 80 
οἴθη οοποογίηρ, Αβδγσία δηὰ Βαδῦγ]οη ; οὐ Φογοι δῆ, οΥ ἘΖΘΚΊ6], ὙΠ ΘΏ 
[ΠΟῪ ΒΑΥ͂ 90 τους ἢ, δηἃ Βρεᾶκ 80 οἴθῃ, γεϑρδοίίηρ ἴθ τυΐῃ οὗὨ ἴπ6 ον ῖθἢ 
Θίδίθ δῃᾶὰ Ἵοδρὶϊδ]. Νο; ἴπ6γθ 18 ΒΟΔΓΌΘΙΥ 8 Ὀοοκ πῃ (86 ΟἹὰ Ταβί., (μὲ 
ἦς ΤΙΏΟΓΟ ἔγοα ἔχοι δαπιθη 688, ΟΥἩ ἴτοπ. ἰαηιθηε88. Α νου 806 τ ΣΠ]ὴρ᾽ --- ἃ 
ἔτει Ὀυηρῖον --- ἴθ τσβὲ ἤαν6 θθθη 0 ττοὶθ [μϊ86 ὈΟΟΚ, ἰἢ 1, ηροῦκ  Β 
ϑοουδαίίοηβ ἃγὸ ἰσὰϑ. Βυΐ [Πΐ8 ππδραγίπρ οὐ ἰς βου ἃ Βαανα ἰα θη Ὀδίίο 

σϑγο, δηά ποῖ Ὀδοη ΟἹ δὶβΒ συδτὰ 50 48 ἴο αἰ δαί ἴο (Π6 Ῥδβουᾶο- 

Τθδηΐοὶ 80 τυοὶ Βη γον ἀπ 688 δηα ἰδοὶ 88 6 88. ΑΠἾῸΟΣ 8]}}, βουνοῦ, ΠῸ 

Ὀοοῖ ἰ8 τοδὰ τὴῖϊ πλοσθ Θαβογηο88 ἔβαη ΠὨδηίοὶ, τ ἤθἢ 8 γοδάογ 8 ἰπί6}}}- 
δοηί δπουρῇ ἴο ππἀογβίδη ἴηι; δῃᾶ ὁπ βἰπιρίθ δῃά οοπβίἀθσαίθ ρϑσΌ- 
88] οὗ ἱϊ, τὶ ἃ οσδηάϊά δηὰ βοσίουβ σαϊηα, Ὑ}}}} βοδιίον ἰο ἴ6 ἴὉΌῸΣ υἱηᾶβ 

δΈς ἢ οὈ͵]θοοη8 88 (Πο86 ὙΠΙΟΝ τὸ ΒανΘ ΠΟῪ ὈΘΘἢ ΟΔΏ ΑΒΘ ἢν. 
(16) “ΔῈ ἱπάδροπάθης ρτορμδὶ, Κ (μ6 ργοίθηδθὰ 1)8ηΐ6ὶ, οουἹὰ 

ὭΘνΘΓ δαχο δυδίοα ἰτ)86}} ἴῃ στορίηρ δῇδὺ [6 πιοδηΐηρ οὗ δἰπιοϑὶ οοῦ- 
ἱδΠΙΡΟΓΆΓΥ ΡῬΙΌΡὮΘΟΥ, [μαὶ οὗὨ 6. σοβρθοίης ἴμ6 70 Ὑ6818]; ποὺ ἀϊὰ 
ΔΏΥ 016 Ὀσϑίοχο (ἐπ ἰπ|6 οὗἨ Εἶτα (μη οἵ ἐπίεγργείέμς [06 ῥσορμείδβ 
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Ἧγο αν μιδὰ (μι 19 δαλθ ἱπίπρ οὔοθ Ὀείογα ἰο ἄθαὶ πιῆ, (ρ. 479); 
Ὀυΐ [86 πυῦοσ οὗ (ἰπ168 (δύ ἃ ἰθβί ΠΟΥ ἰδ γαροδίοα, ϑθοῖωβ ἰο δὰ 

᾿ ΘΟΥΓΕΒΡΟΠαΐηρ ἰΠΟΓΘΆΒ6 ἰὼ 118 ψοΙρΩΐ δῃὰ νϑ]ὰθ, ἴῃ (μ6 Υἱεὲνν οὗ 1,6ἢ- 
ξεῖκο. Τα 1468 (δαὶ Εἶτα γὰ8 ἴ86 ἢγϑθί τωδῆ, γῆο νοῦ ἰθοῦρδι οὗ 
ἑηἰεγργοίϊπο [ἰΔ6 ῥτορθίβ, ἴΒ βουνοὶ. Ὑγ 6 ὅδνα υβαβ]}γ βυρροβοά, (Βαϊ 80 
ΤΏΔΏΥ 88 [πουρἢῦ 11 ἃ ἀυγ ἰο τοδά ἤθη), οηἀθανογαὰ δὲ ᾿ἰϑαδὶ ἴο ἱπίογργαΐ 
ἴμθαι, 1, 68. (ΠΟΥ ζᾷνθ δοῦθ ῥϑυίϊουδν βθη86 ἰὸ [86 γογὰβ οὗ ρῬγορῇθοΥ. 
Αμπά 48 ἰο ΕΖΙΔ 8 πεὶσ δ ρ]ουμθηΐ ΟΣ ἀἰβοονυ τυ, 1 ἀο ποὶ Κῆον ὙΠΟΓΟ 
ἴο δηὰ 8ὴγ δοοουῃί οὗ 1. 1 ἢπὰ ἱπ ΝρΆ. 8: 1---8, ἰδὲ ΕΖτα Ὀτουρδὶ 
[16 ἴαισ 9. οεες Ὀδίοτθ [6 ῥρθορῖίβθ, δῃᾷ γτεδὰ δηὰ δχρουπάρὰ ἰὶ ; δαὶ 
ποῖ ἃ νογὰ ἰδ βαϊά αὐουΐϊ {πΠ6 φγορλοίβδιυ 1ῇ ΔΠΥ τόσα ποοὰ ὃ6 βϑὶὰ οὔ 
[86 οδ)οοϊΐζοη Ὀοίοτθ 8, ᾽ξ 845 Δἰγοδβυ Ὀθθῃ βαϊὰ, (μά δργα). Ὧοββ ἱξ 

ῃοὶ βουηἃ ΒΓ οὶ Υ ἰῃ ΟΌΡ ΘΑΓΒ, (0 ὮΘΑΡ ᾿ϑηΐοὶ ἰαχοὰ 1} δἰηρυϊαῦ 
οοηάαςί, τὴ ϑυρεσβοη, Ὀδοδυδ ἢ6 γϑδὰ “Φθγα 8 8 ὑγοάἰο οἢ8 οοῦ- 
φογηΐης [6 ΒΑΟΥ]ΟΏΪΔΗ 6Χ]]6 ΠῚ (Π6 δἰ ρίιθβὺ ᾿πίογαδὶ δηὰ ἰαθηραὶ 
βογυϊίηγ ἢ ηίοτίυαηδίθ τυϑὴ ἷ τ ἀγα (βρίθα ἰο Ἔχοϊαὶπὶ δραίη ; 1 ΒΘ 
ἄοδϑ ποῖ χοδὰ ἴδ ῥγορξιδίβ, Β6 ἰ8 πο Ζ6 0; 1 ἢ6 ἀοδδ γεδὰ (βοπὶ πίῖὰ 
διχίουδ βογαϊηγ, ἰβθη ἢ68 18 8 Ὀΐροί πὰ δὴ δηιυβίαβί. 

(17) “Ἰἶ τὰ6 Ὀοοῖκ ἴθ δυϊμοπίϊο, ᾿ξ πιυβὲ παν θα τε θη ὉΥ͂ ἃ 
ΤῬθϑηΐθὶ δοπίθι ρΟΓΑΓῪ τι} σοὶ. δηὰ (ἢ βαη6 (δαὶ ΕΖΟΚ. τηθηιοῦβ ἴῃ 
14:.14---:90. 238: 8. Βυΐ 88 [06 ττΙ6Γ π88 80 οἤβθῃ αὐυοϊοὰ ἘΖεκίοὶ, ἐμ 
βυρροσιοῃ οἱὗὨἨ ἰάθπεγ πιὰ 186 δηοίθης Τδηΐοὶ 19 ἀΐγθοι γ ̓δοηίσα- 
ἀϊοίονγ.᾽ 

Βαϊ (Πἷθ9 σοπέγαάιοίίοα 1 οδῃ ποῖ 806.5 ΗΟ οδη ἴΐ ῥγουο ἰπδὶ {86 
Ῥδπΐοὶ οὗ ΕΖοκκῖθ} 8 επλθ οου]ὰ ποὶ τσ [86 Ὀοοὶ τμδὲ Ὀδαγθ μἷβ πϑτως, 
Ὀθοδι.86 [μἰ8 Ὀοοῖς ᾳυοίο ΕΖΕκί6} ἢ δὶ πἰηάδοροὰ ἢἰ8 αμοιρ ἃ οσὮ» 
ἐθιρογϑηθοῦδ ἩΣΙΟΥ, ἱΥ ἢ ἰιφἃ οοοδδβίοῃ ἰο ἀο βοῦ 1 ἀο ποὶ δῃὰ οδι- 
μοὶ 866 ἴδε ροϊηΐ οὗ 1,δοσοῦκοΒ αὐχυμθηί. Ἠονονοῦ, ἃ8 να δανα δᾶ 
6 βυϊγγοοί οὗ ᾳῃοϊηρ ΕὐΖοϊκῖοὶ ὑροῦ [π6 ἰδρὶβ Ὀδίογε (ρ. 458), ἴΐ 15 υ- 
ὨΘΟΘΒΒΆΓΥ ἰ0 ἀἰδουθθ ἰξἑ ὡσαίη. 1 ΟἸἾΠῸΥ 88 χυοίοα, (νοΐ 1 566 Βὸ 
ονίάθηοθ οἵ), ἔμ6 1 δθϑῖῃϑ πιόοῦθ Ὀσοῦ Ὁ] (Πδὲ ἘΖΕΚΙ6ὶ 18 1ῃ6 ὈΟΙΤΟΙ͂ΝΟΣ. 
ΤΡΐθ που] ποῖ ὃθ 8ίγδηρθ, δον σπδὶ Β6 πα8 βαϊὰ οὗ ϑδηΐοὶ. ΤῊΘ 
ΤΟΔΩΟΣ Μ7}}} ἢν Ϊγ [ἈΪ] ἴο. ποίΐοθ ον ἱῃἀυδίγ Ου 6} Υ ἀγρυπηθηίβ ἀγα τα ἶ- 
Ῥ᾿ θὰ, ονϑῃ ὉΥ [86 τρροι του οὗ ἑάδηι ὸν ἑάδηι. Τωϑῃρουκο ϑϑϑπι ἴθ 
δὐορὶ [89 τλαχίπλ : “ Νοῦ τοΐεσίὶ υἱπὶ, 66 τη πτη. 

(18) “ Μοβὲ οουνίποίηρ οὗὨ 4}1} ἐμαὶ 186 Ὀοοὶς '8 ποὶ ροηυΐπα, ἰδ 188 
Οδδγδοίοσ οὗ 119 ργϑάϊοιίομβ ἰῇ γσοραγὰ ἰο ἀδἠηίοηδεθ. ΤῊΘ ῥτορδοίδ οὗ 
[μ6 ΟΙὰ Τοϑί., σβθῃ (μ6Ὺ δροδὶς οἵ (Π6 Μιείμγε, μῖνθ οὐἱΚ δἰηἰθ δηὰ 
κεποτγὶς ἀφβοσὶ ρίίοηθ.  Βθηθυον (ΠΟΥ͂ ἀο ἐπαάϊυξάμαϊίξε, ἱὰ 16 ἰῃ 8 τλθσθ 
Ῥορίϊςϑὶ ΜΑΥ ; 84 δο86 ἴδν ρὑγϑαϊοιοηβ ἩΒΙοΟΝ δ ὡρδοΐαὶ, οἰὸς 
τοὶ 1 8}10ἃ αἱ 411, ΟΥ ἃγθ 80 ΟὨΪΥ ἰῃ μᾶγί. Οὗ βυοῖβ! δὴ ἰηράἰδιϊπεὶ δηὰ 
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οηογ] παίαγο ἀΓῸ 81} (Π6 οἴδεν Μίοδοϊδηϊς Ὀσϑϊοομβ. ΤΉΘΥ ὑϑυλ ῦ 
ἀεβογίθα ποι τόσο (ἤδη 8 βουτίβῃίηρ ΡΟ ΙΕ 4] οοπάϊοη. 168. νἱ. 
Ῥτοάϊοίβ (86 ἀσϑιγυοίαῃ οἵὁἨ [86 ον δα ρθορὶθ ΟΥ̓ [86 “ἐεγγίαηδ; Ὀαὶ ἰὶ 
Βαρρεποὰ οὐἱγ ὈΥ ἴθ ὉΒαϊάθδπθ. [Ιἢὼ 1δα. 8: 4 δηὰ 17: 1---δ, 16 οοη- 
ἰοπηρογαπεουβ [8]] οὗ Παιπδβοῦβ δηὰ διηδγι ἴδ ργεάϊ ἰδ, δηὰ (μπδὶ (μἰδ 
ψ|}} ταΚα ρίβοο ἴῃ θὅ γεδσβ. Νεῖδος οὗ [Ππ686 ῥγθάϊοοηβ τγ88 ἢ. 18116(. 
1μ6. χὶϊὶ. δῃᾶ χῖν. ργϑάϊοι [86 ἀδβιγυσήοη οὐ ΒδΌΥΟα Ὁγ [86 Μοάεθ δπὰ 
Ῥογβίδῃβ, βηὰ {πὸ βἰαγίηρ οὗ ἴΠ6 δὶ ΒΟΥ ΪΟΙΪΘἢ Κίπρ ἩΒόΠ ἴ86 ΟἾΥ 
ΝΆ8 ἴα κοη. ΝΟΙΒῸΡ Βαρραοῃθα; (Ὁ Ογτυβ δραγεὰ Ὀοίῃ τὸ Εἰ Υ δηᾶ ἐ{8 
κίηρ. [Ι58. χχῖχ. ὑγθάϊοϊβ αὶ δέοσε οἵ ψογυβαιθπι ὈΥ ἴπ6 ΑβϑυσίδΏδ ; δυϊ 
οἶδρ. χχχνὶ. χχχυῦϊί. δῇοΥν 158 [06 ΘΟΠΙΓΑΓΥ. ΝΘΑΡΙΥ 811} ἐΠ6 ργόρβεὶ 
ἔοτοίθ!! 106 υἱοῦ ἀεθιγυσίίοπ οὗ [86 ἘΔοπηῦθβ, (866 θα. οδδρ. χχχίν. 
ΧΗ. θὰ ὅ6γ. οἰαρ. χ]ῖχ., αἰϑδοὸ Οὐ δα 18} ; γοὶ {μ|5 ἀὰ ποὶ ἴδκθ μ]δδθ, 
[τ (6 ΕΔοπιίίοα ταναροὰ Ῥα]οδιίηο ἀυγίηρ [6 ΒΑΡΎ ]ΟπΙδ 8 οχὶϊθ, δὰ 

Ἡδετοά, ἰδὲ Κίηρ οἵ Ψυάοδδ, δργτυηρ ἴτοῦι (μθ. [ἢ 188, χχὶ δ, δὰ Εξοκ. 
χχνὶ. χχυ !. (86 δαείζυγθ οὔ Ὑγτὸ ὉῪ Νοριομδάποδλζαν ἴβ ρῥγοάϊεϊϑὰ ; 
θυϊ ΝΕδυοδιδάποζεαν πιδυοῃοᾶ ἰὸ Εβγρί, δηά ἰοδ [86 πηδιῖον οὗὨ ἴ|6 8εἷᾷθ 
ὉΠΒΟΟΟΙΏρ] 8η6ἃ. ΑὐοοΡ Πρ ἴο 1βΆ. χ]. χὶν. χὶυί,, δῆδσ 186 γοϊυγη ΔῸΠΙ 
δχὶϊο, Φογυβαίθαι υν}}} Ὀ6 θυ} Ὡρ δηὰ δἀοσῃθὰ ἴῃ (Π6 πηοδὲ τηβρηίβοοηὶ 
ΤΑΘΏΠΟΓ, δηᾶ 41} πδιίϊοηδ ὙΥ}}} 9Ὸ ὉΡ ἴο 1ἴ, βηὰ οἶδ {861 το θδὲ ργεβθηΐβ. 

785 {Π6 6 ΒΥ (πΐηρ Κθ ἴο {π|8, 88 ἃ πιδίίοσ οἵ ἔβοῖ ἢ Ηοθβ. 9: ὃ. 11: ὅ 

ἀοοῖατοθ ἰδαὶ τ ὑθη ἰὐἰθαβ 8.4}} ρὸ ἰηΐο Εργρὶ 85 Ἴδρνοδ; 8 ἰπΐηρς 

ἔδαι πονεσ Βαρρεπθά. [Ι͂ἢ ἴδοϊ, ἰῃ 81} οϑβθ8 ΜΏΘΓΘ βθθπν ΠΡ διΐυτθ 
δυθηΐθ βοΐ} ἰδκθ ρῥΐδοθ, ἴΠ6 δ]εκεὰ ρῥγεαϊοϊξομθ δ βϑρυσίουβ δυὰ 

πτϊτίοη ροδὲ συοπίωπε, ΟΥ ἃ ἩΤΟΏΒ ΟΧΘρβοϑὶβ ἰδ ρὰϊ ὑγροῦ [Π68}, ἱπ ΟΥ̓ΔΟΓ (ὁ 

τΏΔΚο ἰμοπὶ οογγεβροηά ΝΠ Ὠἰδίοσοαὶ ἴδοϊβ; 6. σ. δα. 1]. 1Ϊ. ; δηά' ὸσ 

ψδδι τΔῪ Ὅ6 ἀἄοπο ὮΥ̓͂ ΘΧΟρ 6618 ἰὸ τβδο ουἱ [Ὁ] Β] πηοηΐ, 866 Ηθηρβί. οὔ 

Ζοοῖι. 9: 1---38. [1 ποῖον οἵ {π686 Ῥτίῃοῖρ] 68 ν]}} ϑοῖνο ΔΗΥ͂ ραγίϊου δῦ 
οδβα, ἴθ (6 ῥτοϊθη θὰ ὈιΌρἢ δὲ ἄοδθ ποι ηρ τοΓῸ (μδη ἀοβοσίῦ6 νιδαῖ 

ἦ8 ῥγεβθὺῖ Ὀοίοτο δἷ8 νἱβίοῃ ; 88 ἰῃ [88. χίδὶ, χὶν. ἀπὰ χχί. 1---10, Οὗἁ 
δὲ σΟΠΟΟΤΏΒ ἕογοϊχη Ὠοδίμθη πδίίοηβ, ἰὰ (μος ταυΐυδὶ το]διίομβ δηᾶ 

αἰτὶθβ, (6 ἨΘΌΓΘΥ ρσορθίβ ΒΑΥ͂ ΠΟΙ ΒΙηρ ; 80 ἰμαὶ ).Δη16] ἰ8. 8 ροτῆδθοϊ 

ἅπαξ λεγόμενον διμοηρ μ6πι, ΟὨ ΔΩΥ Οἶμοῦ ρτουηὰ ἰμδη ἐμαὶ [86 Ὀοοῖ 

γ828 πιο μοϑί εὐυσπέιηθ. ἰπἀδοὰ (ΒΒ ἰδ {86 ΟὨΪΥ͂ Ροβδὶ 6 ΜΔΥ ἴῃ 

μοὶ ἰξ οουϊὰ 06 τύεϊιοη. ὍΒυΒ 1ϑηρ. 8 14. 

στο δραίῃ 1 ἀπ ρυζεὶοὰ ἴο ΚηοΥν ἰδ6 ἀτί οὗ (09 ἀγρυπιθηί. [1βαΐδὶι, 

διὰ 4}1 (86 ῥὑγορβεῖβ ὑθϑίάθθ [δηΐ6ὶ, βανο ῥγεάϊοιθά (πΐηρα, 1ξ 8. βαϊὰ, 

(δαὶ ΠΟΥΟΥ σϑίηθ ἰο ρ838. Β6 ἰΐ δὸ ἔδϑῃ, ἴὉΓ ἰμ86 βαᾳκα οὗ δυριπιθηί. 

ον; ἀοοδ (μἷ9 ῥσονθ ἴα Ὀοοκ οὗ Πδηΐοὶ ἴοὸ Ὀ6 βρυτίουϑ ἢ Τΐθ ὈΟΟΚ, 

ξ ἰ5 8614, ἢ85 ργοάϊοίϑὰ (δηρδ 'π (06 88Π1|6 ἸΏΒΠΏΘΣ 88 ἰδ6 ΟἰὮΘΙΒ; 6. ((. 

ἴδο οομλίηρ οἵ [6 Μοδδίδμ᾽ Βα Κίπρύομι ἱπασοθαϊδιθὶ δίδου (μ6 ἀθαὶδ οὗ 
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Αποοδυδ. Βυὶ Δ᾽] οτσίης [86 οογγθοίῃθββ οὗ {π|5 δἰδίοϊηθηϊ, δὲ ὉΘΆΣ- 
ἱῃρ 868 ἰξ οἱ [6 σϑῃυϊῃθῃθ88 οὗ ἰμ6 ὑὈοοκῦ 1 [86 ΟΒΕΥ Ῥσορβεῖβ ἀϊὰ 
Ρυϊ συδ88, ἀμὰ ἰΐ ΠΟῪ ϑοιμθίϊπηθδ δι ἰθὰ ἰοὸ ζῦρβα στ γ, γοῖ (Π6 ἔδοὶ 
{μαὲ [Π6Υ τγοίθ ἴδ ὈΟΟΚΒ δϑαείχηθα ἰο (βϑηὶ ὮΥ υπΐνοσβαὶ οοηβϑηϊ, 18 ηοἱ δὲ 
8}} ἀϊβρτονθά ᾿ποσοῦγ. Νον [8016 8 οδδε 'β ).8ὲ {86 δαπ|6. 17 Βα σικεεεά 
«ὐγοπῷ, ἰὰ ἀο68 ποῖ ῥΙῸγΘ (μὲ 6 ἀϊὰ ποί υγῖϊθ [86 Ὀοοῖκ Ἡμῖο θθδγβ δὶς 
Ὠδη6. ΒΟΟΣ 18 ργϑαϊοϊϊουϑ ψοσο 8116 ὦ ΟΥ ποῖ, ΒΩ8 πο ΟΟΏΟΟΤΙ 
σὰ [86 αὐποϑοη ὙΠΟΘΙΒοΣ ἢθ Ἡσοίθ (π6 Ὀοοῖ ; οχοορίϊηρ (δδὲ, ἴῃ ο886 
οὗ δοίυδὶ {] 6] πηθηῖ, ἱς τουἹὰ ργονὸ ἐμαὶ βοῖὴθ ργορμοίὶς τδῃ, δἱ α]] 

δυθηΐβ, τοί 06 Ὀοοκ, οοογαΐϊης ἴο 1,ϑηροῦῖα ἰπιβοὶῖ, ἰμθη, )δηϊοὶ 
ϑέδῃ δ οὔ 88 βοοά ρστουπὰ 85 ΔΏΥ οἵ (6 Οἶαῦ ρῥσορ ιοίβ. 

ὁπ ἰδ6 οἵδιοσς βδηὰ, σθθῃ ἱξ Ὀϑοοῦιθδ οοηνεηϊθηϊ, Ὠδηΐοὶ 5 ἀδηπείδηδες 

διὰ οεγίαϊπίῳ οὐ δααοίη688 ἰ6 ταρθ [86 στουπα οὗὨ οοπῆάδῃι οοῃοϊαδίου, 
{μδὶ 811 γδβ πτϊ θη ροδί ευοπέμηι. ὙΜῺΥ  Βθοβυδο ἃ σηΐγβοϊθ ἱβ πὶ" 
ῬΟΒΘΙΌΪ]6 ; δηὰ Ργϑαϊοϊίοῃ ἴῃ 18 ρΓΟρΘΣ βϑθῆβα σου] δὲ ἃ ταΐγαοὶθ ΤῊΘ 
ἱπιοτροβιοη οὗ ἃ δ βομαο- απ νεῖ, (Ώ6η, Ὀδοοπλοθδ ἃ πηβῖΐοσ οὗ ὨΘΟΘΔΒΙΙΥ, 

δηὰ οὗὨἨ οουσγβο πηυδὲ δ6 δἀμιη!ἰ94. Βυΐ [μΐ8 ᾿χοσθδθ οὗ Ἰορίῖς νὰ ατα 
οχδπιϊηθὰ ἴῃ {86 Ργθοθάϊηρ, Ρϑρθβ, δῃὰ ἱμβογοίοσο ποϑὰ ποὶ σοροδὶ (86 

Θχδγϊηδίοα Β6 γα. 

ΑΔ ἰο ἐμαὶ ρματί οὗ 1ζβηρογκϑβ οὐρ]θοιίοη, νοι δβδοσίϑ ἐπδὶ ργϑάϊο- 
(ἰοηβ οοποοσγηίΐηρ [86 ἔπ γ ΔΓ Αἰ αΥ8 οἰοίμοὰ ἴῃ Ζθῆθγαὶ δηὰ ἱπάθδηϊθ 
ΘΧΡΥΘββίοηβ, ΘΟ ΟΥ̓ Ωρ Ὠ0 ἰάθα οὗ ΔῃΥ ἰδίην ἀοβηϊΐθ δὰ ἰδηρίθ]α, [μ9 

ΔΩΘΊΤΘΣ ἰ8 Βῃογί δῃηἃ δαβϑχ, «δγθχίδῃ (1 οὔδρ. χχν. χχίχ.) ὑγϑάϊοϊβ 70 
γοδῦβ᾽ ΟΧ ῚΪθ. ΒΙΘοΙκ, ϑηροῦκο, δηὰ οἰ βο ΓΒ ΒαῪ, {μδὲ (ΐ8 18 ΟὨΪΥ ἃ ΠΙΘΓ6 

τουμὰ δυῦογῦ. Βιυιὶ Ζεοδ. 1: 12 δῃηὰ Εἶχα 1: 1, θοίῃ σι θη δοσ τὴ6 

Ἔχὶϊβ, τ μοὶ ἰξ σησϑὶ οὗ ὩΘΟοΘβϑῪ ἤᾶνα ὈΘΘη ΘΧΘΟΙΪΥ Κπονσῃ μον ἰοης ἱϊ 
Βαὰ ἰαϑἰθά, ἀβοίαγο ἰμδὶ ἱΐ δὰ οοπιϊπυρα 70 γεδτθ.0 Βοδί δ, ἰβ μοὶ (ἢς 
(πο ἀοβηϊθ ἴῃ 188. 7: 14---1Ὸ; 8: 1---α; 10: 14, (ἢγοθ γϑϑγβ ίου [86 

ΟΥυΒἰηρ οὗ [89 Μοαδιῖαβ ; 17: 14, ἀοδβιγμοίίοῃ οὗἩ ([πΠ6 Αβδγγίδῃ ᾿ιοδὲ δ6- 
ποθ δὐθηΐηρ δηὰ τηογηΐηρ ; 20: ὃ, [Γ66 Ὑ6ΔΓΒ ἴοσ (6 βυδ)]υρσαίοη οὗ 
ἙἘκγρὶ δηὰ Επμορία; 21: 10, ΘΧϑΟΥ οὯ6 ΥΘΔΡ ἔθν (86 Βυταθίηρς οὗ 
Κεάαν; 88: 16. (οορ. 2 Κὶ. 20: θ), [Πἴ6 οἵ Ηοζεκίδι ρῥγοϊοηρεὰ 1ὅ 
γθδῖβ. Τὸ [π686, οἴβεῖβ τηΐσῃὶ 6 δἀαάθᾶά; Ὀὰϊ 1 ἀθθῖι 10 ὉΠ Θοδββδσυ. 
θη σκο δββοῦὶβ ἴπαὶ τηοβὶ οὗ [Π686 ργϑαϊοιοη8 ἔα! ]θὰ, ἀηὰ ἴἤοδα πο ἢ 

ἀϊὰ ποῖ, γοσ τι θη ροδὲ ουοπίμηι. Ὑ αϑ Ψϑγθιη δ ρῥγϑαϊοιϊίοη, ἴΒθα, 
οὗ 70 γοαγβ᾽ 6χὶϊθ, νυυι θη }οδέ ουσπίμηι ἢ 1 80 [ῃθὴ ἢ ταυβὶ αν ᾿ἰνοὰ 

Βο!6 11 γοδτβ, δηὰ πανα τυ ἴθη ΔΕ 818. ΟὐΙΏΡ. Ψ6γ. 1: 2 δηὰ Εστϑ 
1:1. Βαϊ δηουρὰ. 1 τοϊρῆϊ [ΟἾΪονν 41} μἷβ δββθγίϊομβ 88 ἴο ζαϊΐίμσγε ἴῃ 
{86 ι]Β]πιθηὶ οὗ ἀδῆπὶϊθ ργθαϊοοηβ, ὈὉγ βῃμονίηρ' [μδὲ ἢ6 Β85 οἱἵποσ ἀοῇθ 

νἱοἰθῆςθ ἰο [6 Ἔχοροβίβ, ΟΥ ργεϑθηϊθα 8 ἀϊβίογί θα νἱοῖν οὗἉ Ὠἰβίοσίςαὶ (Δςέβ. 

Βυὶ εμὲ8 που ]ὰ Ἰοδὰ π|6 αυ}}6 ΔΎΤΥ ἔγοτλ ΣΟΥ ῥγοϑϑηΐ οὔὐθο. ὙΤδο (ἰδίην 

ἊΝ 
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ΤΟΤΘΟΥΟΓ, μ88 ΔΙΓΟΘΟΥ͂ Ὀ66Ὼ ἀοῃθ ΟΥ̓ ΟἸΠΘΙΒ; δηὰ 1ξ γὉ}} 6 ΘΔΥ, ΟἸΓΒΟΣ 
πη ΟεἸνίη, οὐ Ὑηγίορα, οὐ Ηρθηρϑίθηθογ, ἰο βπα 4 τοξαϊδίίοη οὗὨ βυο ἢ 
85ΒΘΓ[ ΟΠ 8. 

ΤτΟΥ Ι ἀο ποῖ ψοηάδν, (πδὺ (μο086 Μἢο το)θοῦ (86 ροββι ὈΣΠΠΥ οὗὨ »γ6- 
ἀϊοίζοπ βῃουϊὰ Ὀ6 80 δῃηχίουβ ἴο 58ῃ0ν (6 ἰαέεη685 οὗ Τδηὶο ἢ 8 θοοΚ. [ὲ 
6 80 ἀθῆπιῖθ ἴῃ ΠΙΔΗΥ͂ 68368, 80 ρΎΔΡὮΪΟ, δ ἴῃ σδδρ. χὶ. εὸ ἢἰβίου ΟΑ ΠΥ 
ταϊηαἴ6 ἀπα ἔγαθ, (Παὶ 411 ρΟΒΘϑ Ὁ} οὗὁἨ Ὀοΐησ οχρί δηθὰ ΔΤΑΥ 8 οαἱ οὗ 
4ᾳυσοίίΊοη. Απά Βδηςο 6 οοηβάθηϊ δηὰ οἴδῃ τορθδιθα δϑϑογοη8 οὐὗἁ 118 

δος τυιίθη ροϑέ ουσπέμηι. Βαὺ 88 (μἷ6 τ 016 βυθ)]θοῦ 48 ΙΓ Υ 
Ὀδοη ἀϊβουϑ86ά, ᾿ξ πδϑὰ ποὶ Ὁ6 αρδίη γορϑδίβα ἤθγθ. 

(18) “ἴὰ πο οἴδμεγ ὑοοῖς οὔ (6 ΟΙά Τοβίδαιοηί 18 ΔΗΥ͂ Ὠδίίοη οὗ Κίησ- 
ἄοτι ον σὺ βρόκθϑη οὗ, ψῃ οὶ ἀἰά ποὶ οχὶϑὶ δἰ (π6 {1π|6 οὗ 6 ργορβοῖ. [}ἢ 
Ῥϑηἶθὶ, αϊατα Κιησάοπιθ δηὰ πδίϊοβ ἃ Ὀγουσμὶ Ὀδίοτα ΟἿ νἱϑν ἰῃ 
δουπάδηποθ; ἃ ἰδἰηρ ἱπρο381:0]86 Ὀδίογθ ᾿Ἰϑίοσυ ἰδ δοίυδ!] Υ ἀθνοϊοροά 
1Βοιη." 

Ὑοῖ ἰπ Νααι. 24: 14---.24, ἰη ΒΑἰδατπι 8 ΡΓΟΡΏΘΟΥ, ἰμ6 ΓΘ 866 Π|5 ἴἰο ὍΘ 8 
ἀϊδίδηι δηὰ πη ἀπκποόπη πδίϊοη ἴῃ νίονγ. ΕΖοῖς. (οἶδρ. χχχν!. χχχὶχ.) 
Ὁτίηρβ ἴο νἱθνν, ἰὰ ΟΣ δηὰ Μαροσ, (6 ἱπουγβίοη οὗἨ παίϊοῃβϑ ἱβθὴ βδ6θῃ1- 
ἱηρὶγ ὑπθονη. Αἱ 8]1 δυφηΐβ, {πὸ Ξ,λ Κίηράοπι ἰη ΤΠ Δηϊ6], νἱΖ. {πα 
ὙΓ1Οἢ 15 πδπιοὰ (μ6 Μοβδβίδηϊς γοῖστι οἰϑούθγθ, δὰ τ ἰοἷ ἰ8 Ταΐυτο δηά 
ἀἰβίδηὶ, 15 οὔϑῃ βροκϑῃ οὐ 1ψϑησοῦκα ἀνϑῦβ, όνγονοσ, (πδὲ (86 Ῥτορμοί8 

[δα ΥΘΓῪ ΘΙΓΟΏΘΟΙΒ ν᾽ ον 8 85 ἴο (6 {π|6 οὗ {{ἰ8, δηὰ (παι (ΠΥ δχρϑοίο ἃ 
ϊ δον ἃ βμβογὶ ροσίοά. Βυὶΐὶ (μ͵8 18 ἃ τοϑυ] οὗ 8 οσσῃ δρϑοίδὶ ὄχοβθϑὶθ. 

Τὴ ΤΥ δρργομθπβίοῃ, μου υ ον, 1 8 ποΐ οὗ πηι σῇ ταοπιοηὶ ἴο πᾶ ῬΆΓΑ 16 ΪΘ 
ὮθΓα ἴῃ οἵμαῦ ρσγορῆθβ. Ὑ7Π0 οὗ 8}1 {π686 ργοριδίβ, ὀχοορὶ [.δηϊθὶ, ννἂβ 

“8116 ἰο ἀΐδβοῖοϑα 16 βἰδίθ οἵ ἰδ6 δον δου ἰῃϑὶνγ τϑίαγη ἔσομαι οχ!ΐθ, δηθὰ 

Ὀοίοτα 6 ἀρρθάγαποο οὗ ἰπ6ὸ Μοϑϑίδῃ  Νῶο οπθ δδ8 υπάογίδίκοη 0 1 
Πλδηὶοὶ θη οσοιρῖ68 8 στγουηά, ἴῃ ἢΐ8 Ὀοοῖκ, υαϊοῖ 8 ποέ οσσαρὶοα ὉΥ 
οἴδοσϑ, ΜΨὮΥ Βμου]ὰ ἰΐ Ὀ6 δίσβησα ὑπαὶ 6 88 ργοάαϊςίθα ἰμίηρβ ὉΠ} 6 

Ὑδἱ ἰ5 ἐουπὰ ἴῃ ΟἾΒΟΡ ργορμοίβ. Τδ6 ]648ὲ χγοαὶ παίέοπαί Ῥτοόρμοὶ δά 
Υἱονγθ οχἰίθησϊηρ Ὀογοπα (μο86 οὗ [8 ργϑάθοθβοιβλσιυ: Ά 8 βἰἰυδίοη 
διιοα πίπι ἴον  Ηθηρα ἢ6 Ὀγίηρϑ ἀγηδϑιΐθθ ἰοὸ νίθνν, 88 γοὺ ὑηκηοόνῃ. 
ἼΒΟΥ τα ἱπιϊπλαίοΥ οοπηθοίοα τυ ἐμ 6 ολοϑθη ρθορὶο οὔ αἀοά. Ηθηοθ 
ἮΘ ντὰ8 δοπχηλἰϑϑἰοηΘα ἰο ἀοβογθθ ἴθ. ὙΠΟ ΠΟῪ ο8α 88 ον, αὶ Οοἢ δ 
Ῥιορ οί ΤΙΔΥ͂ ποὺ πᾶν πδὰ ἀϊβδιεηὶ ἀηὰ τηογο οχίθηάθά νἱϑνϑ ἴ βδὴ 
δηοίδοῦ 5 ΒΟ 58ι4]}] δεῖ ἰῃε τηοίθϑ δῃὰ Ὀουῃαβ οὗ ἱπαϊν! ἀσ4] ῥγὸ- 
Ῥβοου ἢ Ὑδοῖθ ἰ8 ἴα Ὀοοῖ οἵ Ὠϑηΐοὶ, δι 411} ονυθηΐβ, ἃ μαζὶ οἵ ἱΐ 
Ὑτὶτ6 ἢ Δἰπχοϑὺ τι (86 πιϊηυίοῃθ88 οὐ δἰ ϑιοτῖοαὶ παγγαῦνθ. [ἢ ᾿ξ τγ88 
δοίιλ ΠΥ πυγιἰθη ἀυτγίης [6 δχὶϊθ, ἔθη δ ΟΘΥΙΔΙΏΙΥ οοηίδίη8 ργϑαϊοίϊοΉ. 
ὙΒΘΙΒοΣ ἰὸ 88 ΟΥ γγὰ8 ποὶ ἔβδϑη πὶ θῃ, 18 ἃ φυοϑίίου οὗ οουτβα ἀδρθῆ- 
ἀϑηῦ οἱ ἰθβιἰ ΠΠΟΩΥ͂ 88 ἴο ζαοίδ ---- Δα 10 18 ΑἰΓο ΘΓ 8. ΙΏΘΓ6 αυθδίίοι οὗ 
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ἵἴπει. Ἡον οδη βυοῖ ἃ αυσδίϊοη θ6 ἀδοϊάορα ΕΥ̓͂ δῇ α »γίογέ (μθογὺ 
ϑυοἢ 4 (ΠΘΟΤῪ 18 ἰγγοϊανδηΐ, Ἀπ ἃ ΙΠ6Γ ρείίἐο ρτιποίρτι. 

(19) “Τμδὶ [86 νυγίϊον νᾶ ἴῃ [ῃ6 ΜβΟσΑθδθδη 8ρ6, 18 αν ἄθηϊ ἔγοπι 
{Π6 ἴδοι ἐμαὶ ἢ6 ΘΥΘΓῪ ὙΠΟΓΟ ΤΟργοβθηΐθ ἴπ6 Μαββϑίδηϊς σοΐρῃ 88 ΘΟ Π)- 
τηθησίηρ᾽ ἱπιπιοα δῖον δον ἴπ6 ἀφδιῆ οὐὨἨ Απιϊοοδυ8." (ρ. 81 ρῥτεΐ). 

Ου {μῖ8 1,ϑησοῦκο [88 οἴϊθη ἰῃβἰϑίθα, ἰῃ 818 σΟΙΠΠΙΘΠΙΑΤΥ ; ἀπά γεὶ 1 

ἢᾶνα Παυοῦ Ὀ66η ΔΌΪ6 ἴο 866 8ΠΥ ἴογοο ἴῃ (18 αγρυπηθηῖ. Αοοογάϊηρ ἴο 
Τιϑηρσοτκο, ([ἢ6 Ὑτὶϊοῦ ταυϑῖ ἤν Κπόντη ἴὯ6 ἰἰτης δηᾶἂ τϑῆπεσ οἵ Απι- 

ΟΟὨυ8᾽ ἀοβίῃ, 88 ἰπΐπρθ δἰγοδὰυ ἀδυθϊοραὰ ἴῃ ἔβοϊ δηὰ ἴῃ ὨἰδίοσγΥ. Οτδῃῖ- 
ἴησ, Ὁ ἴ6 ῥγοβθηῖ, ἰμδὲ (86 δυΐδον ἀἰὰ ᾿ἴνθ δἱ τμδὶ ἰαῖθ ρογιοᾶ, ΠΟῪ 
σϑῖη6 δα ὈΥ͂ Δη δχρθοίδιίοη οὗ [6 ἐπιπιθάναία ΔΡρδϑδγβηςα οὗ ἴ8εὲ Με8- 

δ} 5 [Ιη {Π6 Ἰαϊίον ρατὶ οὗ (Π6 ΕΓ γοαγ οὗ Απιοο υϑ᾽ ἀρδίῃ, 1,γ5185, 
[η6 8]  αρροϊηίοα τοροηὶ οὗ ϑγγία δῃὰ συδγάΐϊβη οὗ Απιϊοο θ᾽ δοῃ, 
αἰϊδοκοὰ [ῃ6 9618 τ ἀπ ἀΓΥ οὗἁ 80,000 ἔοοϊ, 80 ΕἸ]Θρμδηίβ, απὰ 8 

Ιασσα Ὀοὰγ οὗἁὨ σαναῖσγ. Ηδ ν88 τορι ϊβθὰ ; Ὀυΐ {πὸ ϑιγγίδῃ γσαγγίβοη δἱ 

Φογαβαίθπι Π614 ουδ, αῃα σοηεηυδ ! Υ δηπηογοα (ἢ 6 «6008; δπὰ ἴῃ ἃ βδδοτγί 
(τὸ 1,γϑὶα8 σα] θὰ δηα βθηΐ ἃ τηυοῖ ἸΑΓΡῸΓ ΔΥΠΙΥ ἴμαη Ὀείογα ἀραϊποῖ 
{πθπ]. ἘΒοίῆβυστα γγχὰϑ ἴδκϑη, δηᾶ «}6γυβϑίοπιὶ Ὀαβίοσθα. ΕὈγίυ δου 

ῬΏΠρ, [16 τϑὰὶ τοζθηΐ δρροϊηϊθα ὈγῪῚ Απεέοοδυβ, αἱ τμαὶ {π|6 Ἰηνϑάρα 

ϑγγῖα Ὑ ἢ οὐθηίαὶ ἰγοορϑ, πὰ ἰοοὸκ ροββαδβίοῃ οἵ Απιίοοῃ. 1π οτγᾶογ 

ἴο Ἔχροὶ ἢΐπι, 1,γ8148 νγγχὰ8 ΟὈΪ] σϑὰ ἴὸ τα ρεᾶοθ ΨΠῊῺ (86 7ετα, δὐὰ 
ΜΠ άταν Βΐ8 ἄστυ. Βαυϊΐ ουθῆ δῇδογ ἴΠ6 ἰγεδίυ οὗ ρδϑϑοθ, ἤθη Ἠ6 8 

δἀπιιιιοἀ ἰηῖο Φεγυβαίθιη, 6 σαυδοά (ἢ 6 Μ4118 οὗ ἴῃ6 οἰ ἴο δ6 (τονπι 

ἄονη. [πη 161 Β, Ο., Τεπχοίτγίυϑ δοίεσ (6 οὐ ἴ6 τγτοπθ οἵ ϑ'υτίδ, 
Β6ηΐ ἈΠΟΙΠΟΙ ΔΓΙΩΥ͂ ἰο Ῥαἰθβίϊηθ, ἴῃ ογάογ ἴο δηΐοτοθ ὕροὴ {86 εν {86 
τοηορδάο ΑἸεΐτηυ8 845 πῇ ῥτίθϑι. Βαΐ βοοη δῇεγπδγάβ (86 εν γα 
ὑπο γ Φυάα8, Δηἀ ἐχρε]]εὰ Αἰείπλυ8. Ηθ ἢδὰ ἰο ϑ'γτίβ, δῃὰ Ὄχοϊϊθα δπὰ 
Ρογϑυδάοα Τοπιθίσίυβ ἴο βοπᾶ Ὁποῦ ΔΥΙΏΥ, πῃ ΟΓΘΓ ἴο ΘΒ Δ Ὁ] 15}} ἈΪβ 

οΠοίαὶ αἰ σηϊΥ 88 πἰσῆ ῥγίθβϑί. [{ Μ͵ὰ8 βθηΐ, οουῃηϑπἀθα Ὁ ΝΊΣΔΠΟΥ ; 
(Π6 ΘΟΠΙΓΥ Ν 88 τανασοά, [6 ἰΩΒΑὈἰΔη(8. Κι 16, ἀπὰ Ψυ4188 νγαὰϑ ῥτοὸ- 
βου θοά. Βυὶϊ Ψυάᾳ5 οοἰ]οοἰοὰ 5. μαίγιοί βοϊ ἀΐθσβ δγουπὰ εἶτα, θησοιη- 

ἰογθὰ ΝΊοΔμποΥυ, 8.6 ἢἷπὶ δπα αἱἱογΥ τουϊθα δηὰ ἀϊβρογβοὰ [18 ΔΓΓΉΥ. 

Ηοννονογ, ΟἹΪΥῪ ἃ ἤδνν τποπίῃδβ οὗ ρϑδοα ἴ]ονγθᾶ ; ἔοσ ἴῃ 1600 Β, Ο., Θποίμοτ 

Ἰαγῦθ ὉυῺΥ οἵ ᾿διμοίγίυϑ ττῖβ βθηΐ ασαϊηοὶ ὁυάθα; δηὰ ἰξ νγὰ8 ἴῃ 

αἰϊδοκίηρ ἴ6 22,000 ἰγοορβ οὗ νος ἃ νὰ8 οοπηροβαά, (δὶ “0488, αἱ 
1π6 Ποαᾶ οἵ οἱ 800 τηϑῃ ἰοβὶ δἰβ 16. Ὑπι8 τη σἢ ΤῸΓ [86 ἢγδιὶ ἰδ σδθ 
ΥΘΔΓΒ δῇθγ [16 ἄθαί οὔ Απιοοδυθ: ΗΟ γγ85 ἴξ ἴῃ {μ6 βοαυε) ἢ 

7: να 811} ποῦτβθ.0 ὍΤη6 ϑυσγίδῃ ἄττηγ, μοδαθα ὈΥ Βδοςβ 68, σαν []}]} 
ῬΟΥΟΓ (ο [16 αροδίαία ὨΘΑΙμΘηΪΖοα «678, ἡ μῸ θα μανυ θα τ ῖ1} υπρουπάρὰ 
Ἰπϑοίΐθηοα δηᾶὰ ἔδγοςϊ γ. Τὸ Βοὶρῃίθῃ δ  ΔΓΆΣΥ ἃ ἰδυιΐηθ οοσυσταα ; [86 
'ἀροβίδιθβθ ᾿Ὡοπορο  ἸΖϑὰ 411 [86 ῥχονίβίοῃβ οὗ (6 ᾿ἰδῃᾶ, δῃὰ Βδοοβία θὰ 
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τανδσοα (86 ΘΟ ΥΥ, δηἃ πιρββαογοὰ (86 ἴγθηᾶβ οὗ υάλθ. 0 γγ88 ΟἹ]Υ 

δογ (6 ἄδδί οὗ ΑἸοϊτπηυβ (169 Β. Ο.), {μᾶὶ 16 δουπίγγ δά ἃ ροοὰ 
ἄδστθα οὗ αυϊδὶ ἴῸΓ ΠποΑΡΪΥ ἴννο γοατθ. ἀρδίῃ ἰὼ 158 Β. Οὐ. Βδρο 468 
σΆΠ6. ὕρ αραϊπϑὶ (Π6 «6 νν8, Ψ| ἢ ἃ ἰαγρα υΥ. Τμ6 ψγὰγ αἰὰ ποὶ ἰδϑὶ 
Ἰοησ ; Ὀυΐ Δ]} [Π6 ἰγοβδῦῖθβ δηὰ ἰτιςοβ οὗ (6 δεν ὙΠῺ (Π6 ϑγτίδη ἀδβροίϑ 

ΈΓΟ ΟἱΓΟΓΙΥ αἰδγεραγαθα, ΜΠ ΘΏΘΡΟΓ 1 Δρροδγοὰ ἴο ὃ6 ἴοΥ {Πππὶν Ἰηϊογθοὶ 

ἰο ἀἰϑγεραγὰ ἴθ. Τὺ ὑη{}} δοῖμθ 80 γϑδσγβ αἴϊαγινδγάβ, ἴ[ῃ6 Φ6 }}|8 6 ΓΘ 
δ Ὀ)θοῖο ἃ οοη πα} ἴο ΡΘΙΥ͂ νϑχϑύοηϑ δπαὰ ΟσοΑβΙ ΟΠ ΠΥ ἴο νἱοϊθηὶ 

Δἰίβοκβ. 1{ ψὰ8 ποὺ ἘΠῚ} ἃ σοηδγαίίοῃ δὰ ραββθὰ αγϑυ, ποῖ η1}} [86 

τοίζη οὔ θοῇ Ηγτοδηυβ (18ὅ.---106 Β. Ο.), αὐ ρεᾶςθ δηὰ ἱπάερϑῃ- 
ἄδθησθ ΓΘ ῬΠΟΙΥ δορίονθϑα. 

δυο δα ἴδ δχῃιϊδιοη8 οὗ εἰϑίοσυ. Ὑαΐὶ ΠΟΥ͂ 18 (86 γ6 ἴῃ 41} 118, 
ἴο ἰμάςσθ 8ΠΥ πλΔῺ ἰπ [18 Β6ῆ368 [0 ΔΎ, ἱπαὺ (π6 2]6δδαπὶσ ροτϊοῦ μδὰ 
σου ἢ μας νν88 ἰῇ (ὁ θῃηοουγαρθ θνθὴ ἃ Πορθ οἵ Ιἰ, ἀυγίηρ 16 
Ὑ8016 σοϑηδγαίοη ἰδδὶ ϑισοθθ θα {π6 ἀδθδιἢ οἵ Απιοομυβ ἢ Νοιμιίηρ --- 

ἰ{ ροϑϑ:0]6, 1688 ἴδῃ ποιμβίησ. Ηον (θὰ οουἱὰ [π6 βῃγεανὰ Ῥδβουθο- 

Τθδπΐεὶ (μϊηὶς οὗ υππίηρ (Π6 ἀοαίι οὗ Απιϊοσῆυδ ἢ {116 ἰηιγοάἀυοίίοι οὗ 
1π|6 Μαεβϑιδηίο γοῖὶρη 7 ὍΘ τπίηρ ἰδ ΔὈδΟ] 6] Υ ἰπογθά!Ὁ]86. Νο πγδη οὗ 
86η536 σου] δᾶ ὑπαὶ β80ςἷ ἃ ραγοα νγἃ8 οπλίηουϑβ οὗ δὴ ᾿πιπηοάϊαία Μ68- 

βἰδηϊς γοΐζῃ, οὐ ἐμαὶ ᾿ξ γγ88 υϑῃθγηρ᾽ 'ἰῃ ἃ Ροδοθῖιὶ δηἀ υηΐνογβαὶ Κἰηράοπι. 
Νοιλιίίηρ (δ σὰ ὍΘ τῇογο ἱπηριο 8016, πϑη Θηρ ον 8 αϑϑουίἱοη8 ἴῃ 

τοζαγα ἴο {ῃ18 τηδίοσ. Τὴ τμἱηρ᾽ 16 ΘΓ ΙΘΔΠῪ δη ΓΑΙ ΟΠΔΠΥ ἱταροββὶ Ὁ]6. 

“Βυι 1 8114}1 Ὀ6 δϑβίκβά, “ 18. ᾽ξ ποί τηδίϊδν οὗ δοὶ ἰγδι Πϑγδηΐοὶ 88 )οἰποά 

(πὸ δἀνϑηὶ οὗ [86 ΒΕ οὐ Μοβϑίδηια ἀγηδϑίγ, 1} (6 ἀσδϑίγυςίίοη οὗ [16 
μοὶ οὔ 1Π6 οἱμδν ἔουγ ἢ Υ̓68, 1 τϑρὶυ, ργίπια γαοὶς ἸὶΒ σογὰβ σψουἹὰ 

β6ϑῖῃ ἴο ωροτὶ {Π|8. Βυΐ ΔΗΥ͂ οὔθ Μ06}} δοαυδίηϊοα τι [Π6 ἴδῆοῦ οὗ 
ΟἰΙὰ Τοϑιδιθηΐ ργορθοίθϑ, ν}}}} πὰ ποιπῖηρ 8 γθηρθ ΟΥ ΡΘΟΌ αν ἰη {μΐ8. 
10 18 πῃ ΓΟ ΪΥ ἰγοδαϊΐης ἴῃ [86 δίθρβ οὗ 4} π6 οἴου ργυορδοίβ. Ῥείθγ ἢ88 
σίνθη 08 δὴ Ορδηϊηρ ἴῃ τοϑρϑοὶ ἴο {Π|8 πηϑίίοσ. Ηθ (6}}8 υ8 (1 Ῥεῖ. 

1:11), δὶ 1ῃ6 δῃοίθης ριορἕθίβ “ βουρῇῃς Ὀοΐπ τσήαΐ ἔπιε, ἀπὰ 490 
εὐσλαί πιαΉ ΕἾ 0 ἐΐηιδ, (ἢ6 δρὶ γιὶ {πᾶὶ ᾺΒ ἴῃ Ππ6πὶ αἸα εἰρη, σἤθη ἴἰ 
(αϑ|86ἀ οὗ [πΠ6 δυβονίησβ δπὰ (τ ρσίογυ οἵ Οἰγίϑι.᾽ [1 οἴμβοὺ ψογάβ, 

{ποὶγ ουΓΙΟΒΙὙ 88 ρΎΘΔΙΥ Θχοϊθὰ ἰο Κπονν τσῆδη ΟὨ τὲ σου] οοπηθ ; 
δηά ἐπ τιοῆαί πιαπηεν' ἢ που]ὰ ἀσνϑῖορ πἰπι8616, Βυΐ νγᾶβ (88 ουγίοβ Ὁ 
“ται 642 Ῥείον ἢ88 ἰο]4 υ8 (ν. 12). [μαὶ ΟΠ]Υ 80 τηυςἢ μψ88 σονθαὶ δὰ 
85 σνουϊά 80» ἰπδὲὶ ἃ ἀϊδίαηέ ζαΐατο ροσοά ψα5 ἱπίθπαάρα--τός πο υπῖο 

ἐλαπιβεῖνες, Ὀυχϊ ἀπο τ8, ΠΟΥ τη! ϑἰατοά, οἰς." 8.0 ἰΐ 18 ἰη ἔδοί. Νοῖ οὔθ 

Ῥτορἰιοὶ π88 τηδγκθά [ῃ6 ἐσπρμβ πὶ σμο. 6 ΒᾶνΘ β6θῃ αὔονϑ, {πὶ [86 
ἰλτοουβ ρογοὴ οὗ 70 σθο κϑ Βοσορ] 8.68 0 βυςσὶ Οὔ] δοῖ ; δά βυγοὶγ 

0 Μ|ῖ}} ποῖ ὉΘ βαϊὰ ἰμδὺ 1ξ 15 ἰο Ὀ6 ἰουπά ΔῪ ὙΠογῈ 686, ἰδ οὶ ἴουηὰ 
(Π6Γο. 
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Ι ρταηὶ (μαι ἰη ἐλδ ογεν οὗ αἀϊξοίοειγο, ἰῃ6 Νοβϑϑαπὶς {{π|68, 85 ΤΟ ΡΤΘ- 
δβθηϊοα ἴῃ Π)δηίοὶ, [Ὁ] ον ο ἱπατηθ Ἰίο Υ δῖον {πΠ6 ἀθδίῃ οὗ Απιοςδαβ. 
Βαὶ δυο 18 (Π6 6886, 8]80, ἴῃ 81} [Π6 Ργορθῖβ8, τ᾽ ἤδύδυον (Π6 ΟΥ̓ΘΠ 8 ΠΊΔΥ ὍΘ. 

[πῃ 138. 111. [86 Μοβϑίδπις ἀαγ [Ο]]ον 8 (6 βαεναγα ρυμπίβῃπιοηΐ οὗὨ [86 ἴθ ἢ 
οὔτπάϊησ 68. ὙΠῸ τμ6 Αβδγγίδη ἱηνδδίοη, ἴῃ οἷ. υ]]. γἱ}].)ὺ 18 σοἢ- 
πθοϊθα οηα οὗἁὨ ἱδμ6 πιοδὶ εἰγι Κίης οὐ 81} (6 Μοβδίδηϊς ργορῃδοίθβ, 158. 9: 
1---75. ὙΥ {Π| ἐπὰ οὗ (86 Αβϑογτίδη ἰηναβίοῃ, ἰῃ οἷν. Χ.. 18 απ 6 ἃ ΒΠΟΙΠΟΓ 
τολρη ἤοθηὶ ρῥγϑαϊοϊίοη οὗ [}}6 δαῖὴθ παίῃγα, ἰῃ οὐ. χ. ὙΠ [ἢς6 ονογί ἤγουν 
οὗ Ιάυπηθα, οἷ. χχχῖν., 18 υηϊϊεά 4 Μοβείδηϊς ῥγοάϊοιίοη, οἢ. χχχν. 1π 
«ἢ. χἰὶ---ἰχνὶ, [6 τοίυγη ἴτοίὰ οχίϊθ 'ἰ8 σο δίδ ΠΥ οοππδοίοα πὴ (Πς Μ69- 
δίδηϊς {1π|68. ἴἶπ Δογοιχίδῃ, ργοῦ565 οἵ σοβϑρϑὶ-ἶπ768 ἃγὰ αἰἰδοῃϑα ἴο [86 
ΡΘηΐΐθησο οὗ 1βγβοὶ ἔμθη ὈδοκΚβἰἀϊηρ, οἢ. 11. [Ιἡ «οἢ. χχῆϊΐ.) Π6 ΒΗΕΑΝΟΗ 
18 ἴο Γαίψῃ, δον [6 ϑοδί(ογθὰ 986 νν38 ΔΓ Ἂδ᾽] θα ἴη. [Ιη. οἷ. χχχὶ. χχχὶϊ 
ΧΧΧΊ., ΒῈ ὈΘΙΔΏ ΔΙ (Π 6 Βαπι6 {μ] 08 ΔΓ6 γοροδίθα, ἰη (6 16 οοπηθοίϊοη. 
ΤΠ6 βδπη6 ἰδ {Π6 6386 ἰπ ΕΖοῖ. χχχῖν. δηά χχχυῖ. [π Φοο] 11., ροβρε}- 

ιἰπ|68 ἀγὸ ργϑαϊοιθα, ἴῃ οοπποδοϊίΐοη ὙΠῸ ἃ ΓΘΟΟΥΘΙῪ ἔτομῃ ἀτουρὶὶ δηά 
Ἰοουϑί8. 1 0006] 111. 6 Μοδββίδηϊς ρογοα [Ὁ] ον (6 ἀείθαι οὗ [Π6 δβυγ- 

τουπαϊηρ Ὠδιίοϑ γΠ0 βίίδοκ 9 γάβαίθαι. [ἢ Απιοβ ἰχ., [86 δϑῖηθ ρογίοὰ 
' Τοϊονγβ ρυπ᾽βῃπιοηῖ δὰ γαρθηίδποθ. [ἢ Μ|ίςοδῇ ἱν. ν., ἰδ ΤΌ] ον 5 ἃ {ἰπ|6 οὗ 
Ῥυπίδῃθηῦ δηὰ ἀοϑοϊαιίοη. [Ι͂ὴ Ηδσ. 1ἱ. 1 [Ὁ]Π]οὐν8 (116 δηϊδΐηρ οὗ 116 
θη Ϊ6, “ αἴϊον ἃ {116 μ᾿ 116. [Ιη Ζ6Θο". ἰϊ.9) ̓ ν (ΟἸ]ονγ8 {Π|6 γϑίι γῃ ἴγοπι οχἕϊθ. 
Ζη οἷν. ἢ}. χὶϊ, χὶν., 16 ΤΟ] οὐσβ ἴπΠ6 βυδ)]υραιίοη οὗἉ ογαῖρτι ϑῃθγ685 ὙΠῸ μα 
εἰ οίοὰ {μ6 ὅενν8. Βυΐϊ ἰη Μαιὶ. ἐ1}. ἐν., δῃὰ δἰ πηοϑί ΟὨΪΥ ἴπθγὸ ἴῃ (186 

ῬΓΟΡ ϑίβ, 1 ΠΑΡᾺ ΪῪ βίη το]αϊ θα ἴο βρθοιῆς ὀθοουσγθῃοθϑ. 

δυο ἰ8 {86 νον ΠΟ (Π6 Ρτορἢοίβ αθογὰ 5. ΤῸ ΒῈ .Ὺ ΠΟῪ {μδῖ Π8ῃ- 

161 18 βίστδημθε οὐ ρϑου δῦ, ἴῃ Γασαγὰ το δϑβοοίδιηρ [6 Δοδδίδηϊο (ἰΠ168 
ΜἾ} ἀαἤηϊῖα Πἰϑίοτι οι] αν θηίβ, 18 ἰὸ ΒΥ Ὑἢδῖ 8 Ὀ] δἰ ἾΥ ἀραϊηδὶ [Π6 ψ11018 
ἰθποῦ οὔ 6 ργορίιοῖβ. 76 πᾶνα 7υ8ϑὲ δβοϑὴ {π|8. 10 ᾿ϑδπίθὶ ἰβ ἴῃ [86 
ΣΟΙ, (ΠΟΥ͂ ΓΘ ΘαυΆ]]γ δοθ. [{ 6 ἢ8 τηϊδία θη οὐ τιἰδυθργοδοη(θὰ (ἢ 6 
τηϑίίοι, 80 αΥ6 [ΠΟΥ͂ ; 8πὰ βοίηθ οὗἉ ἴθ), 6. ρα. δαί ἢ, βάν πιΐδγερτθ- 

βοηίοὰ ἱξ ὀνθῆ τοῦ δυυηάδηι!υ ἰἤδῃ 6. [1 ΓΠ6ῪΥ̓ ἀγα 6} ἴῃ ἴπ6 Ἡτοηβ;, 
{παᾶ| 18 ἀποῖ μον ααῖγ, ΜΥ ργδβθηῖ θυδβίηθββ 18, [0 δῆον [πδὲ 4 η16] βίβηὰβ 

οὔ 16 βᾶτὴδ ρἰἰογτη 84 ἢ18 ὈΓΘ(ὮΓΘῃ. 
1 τὸ Ὀ6 ἃ ἴδοί, ἰῃθη, (πὰ γγὸ ἢδνθϑ βθϑη δαὶ ἐξ 18), {δὲ Ὁ δηΐθ 1} 6 Μδ6ε8- 

βἷδπὶς ργθάϊοιΐοηβ ἀγα ἰῃ σοηΐοστ Ὑ νυ} ἴμοδ6 οἵ 4}} ἐπΠ6 οΟἴΟΥ Ῥτορμοῖβ 
ΔΒ ἴο ΔΥΓδηροιηθηῖ, μον σδῃ ἰἢ6 πιαίίον οὗ διτδησοιηθηΐ ὈῈ δἀάθορί 88 δῇ 
δύρυπχοηΐ ον (Π6 ἐαίθῦ οοπηροϑἰ(ίοη οὗ [86 θοοῸΚ ἢ Απὰ πιβαΐ 8.8}} γψϑ βᾶγ, 
τον , σι Βοη γ16 ἤπά {πὶ [Π6 ϑανίουγ Πἰπη56} ἢδ8 δροκθϑη ἰῃ ᾿ἶκα τδε- 

Π6 0 οἵ ἢἰ8 Ζεοοπά οοπιησ. 9 [π Μαιῖὶ. χχὶν. χχν., ἰβ οοπιηρ, δηἀ ουϑη ᾿εἰβ 

ἢ] οοπλίμσ, Βα Π18, δἱ ταὶ νον, ἴὸ ὃ6 ᾿ἰπκοὰ ψίιῃ (ἢ 6 ἀοδιίγυςσύοη οἵὨ 76- 

ταβαΐοα Ὁγ ἴΠ6 Βοιηδη8. ὅο ἰΒ 1ϊ, ἰοο, ψ ἢ δὰ] πὰ οἰ. τ 6Γ8 οὗ ἴδ9 
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Ν. Τοϑί. Τῆθ οομίηρ οὗ ἴπΠ6 Τωρτὰ 18 βϑθι ΡΥ Ρυΐϊ ἰὼ οοπηθοίϊοη "ἢ 
φουίδίη ουθηΐβ, ΟΥ ῬΟΓΒΟΏΒΡΈβ, οὗ ἀροϑίοὶἱο [τ68. ὅδὸ ἰὼ ἴῃ6 ΑΡΟΟΔΙΥΡΘΒΘ, 
6 Μι|ΠδΘηΐαπι 18 ᾿ἰηἰκοα τὶ [Π6 ἀοδιγυσίοη οὗὨἩ [Π6 Ὀθαβὲ νοι 88 βουθη 
6845 δηὰ (6 ὨΟΓΏΒ, ἰ. 6. Ραρδη δπὰ ρογβοουϊηρ Ποιηθ. ὅὸο (δ σΘΏΘΓΑΙ 

)πδαταθηὶ Β6Θ}8 ἰο ΤΌ]]ΟὟ ΟΠ, 88 Βοοῇ 88 {6 Μ|)θηηΐ τα '8 οοποϊυάοά. 
δὶ ΠΟῪ 8ΓΘ 6 ἰο σοῃοϊυδα ἔτοιῃ 41} {Π|8, ἰῃ σϑβρϑοὶ ἰοὸ 1θηρογκ 8 

Δ] ζαϊϊοηβ ὃ Απάὰ ΠηΟΤῸ Θβρθο Αγ, τ δὺ ΓΘ Ἧ6 ἰ0 ΒΔΥ, Ὑ Πδη γῸ ἴ8Κ6 8 
νἱον οὗ [6 Μοββϑίδηϊς ἀονθοργωθηίδ δὲ [ῃ6 Μδοοδθβαοδῃ ρογοὰ ἢ Υ7ὲ 
ανο β6θῆ (ρ. 485 δῦονθ), (αὶ ποιπίηρ Ὀὰὺ (Π6 τηοϑί ἰδῃδ δηὰ δηϊὶ- 
Βρ᾽ γιίυ81 νἱονβ οὗ [86 Μοββίδηϊο ρογὶοα δῖθ ἰὸ ὕ6 ἰουπά ἴῃ ΘΙΓΘΟ, 
1 Μδος., Τοῦιι, οὐ Βαγυοῆ, σι ιΐϊο δ ἀγὸ ἰῃ6 στη ρϑ οὗ. {παῖ ρεογοά. 

ἼΠΒΟΓο ἰδ ποῖ ἃ πογὰ 1η 8]] οἵ [ἴθ ὄυθη οἵ ἃ ρεγϑδοηαὶ Μοβδίδῃ, παι ἰ688 
οὗ ἃ Ἐθαάθϑιῃθσ ὙΠῸ Ψ88 ἐπ ΘαἸΔ(6} Υ ἴο οοπθ.  μοῦα ἰἤθη ἄοθβ 1,6 ῃ- 
Βεῖκο σοὶ ἀαία, ἴτοτα Ποῖ δΘ οοπι68 ἴο {86 οοποϊαδίου, {πα [6 Μίδοςδ» 
Ὀδαδη {{π|68 ΟΒΟΥΙΒῃ ἀ {6 Ἔχρϑοίδου οἵἨ 8ὴ ἐηηηδάϊαίς οβϑιδηῖὶο Π6}}ν- 
Θεγ ΤὙΠΟΙῸ 18 ποῖ ἃ νογὰ ἰῃ 681} Εἰ βίοσυ, ΠΟΥ ἴῃ 4}} (μ6 οοοίδηδοῦβ Ὑτῖϊ- 
ΘΣΓ5 οὗ ἰβοδα {ἴπ68, οἷ θη 1168 Ὠΐπι ἴο τλδῖκθ {116 οΘοηο]υδίοηβ ἡ ϊοἢ 6 

88 πιβάθ. 1 ΙΓΘΟΙΥ (6 ΘΟΠΙΓΑΓΥ ; ἴῸΓ, 88 γγχῊα ανθ βθϑῃ Ἀθουϑ (Ὁ. 486), 
Τθδηὶε] ἀϊβδγβ ἤθανθη- 146 ἴῃ ἢἷ8 ΝΜ οββίδηϊς ἀθνθὶοριηθηίβ τοῦ [ῃ6 ὙΥΤΊ ΝΘ Σβ 
οὗ [86 Μαοοβῦβδοδη δρθ. 1[θηρογ θ᾽ 8 αγχζυτηθηῖ, (μη, 18 Δ οροίμοῦ στουηά- 

1685; δηὰ ὀνϑθη 1 ἢ οουϊὰ ΒΟΥ (παὶ ἴ1ῃ6 Μασοαθδοδη ρογοα οπογϑηρα 

ὮΟΡΘ68 οὗ {π6 ἱμαπιοάϊαίο δαἀνϑηὶ οἵ τ1Π6 ΜοββίδὮ, 1 νου] ῥγονθ ποι]. 

ΤὨ6 ταργαβοηίβίίοηβ οὗ [Δ η16] 8ΓΘ ἴῃ βίγίοῦ οοπίοστη! ιν ἢ (ἢ τοῖο 
8 διτδηροπιοηὶ οὗ 8]} [Π6 Ο]46Γ ργορῃθϑ. 

10 18 ἃ ἀἰδετοηΐ ααυοσβίίοη, ΒΟῪ [86 Ῥῃθηοιηθηδ ὈΘίΌΓΘ 08 ΔΓ6 (ὁ 6 
ϑεοςοουηίοα ἴὉΓ. 18 ἱΐ, 88 88 οὗδη Ὀδθῃ δἰϊθρε, Ὀδοδῦβθ ρΙΌΡοίβ δηᾶ 
ΒΡΟδίΪ68. ΓΟΘΙΪγ ἰμβουρῶΐ [π6 δάνϑηϊ οὔὗὁἩ (86 Μοβδίδῃ γγὰ8 ἱπηπλϑα οὶ Υ 

ἴο (δα ῥἷδοθ, (μιδὲ [86 Βανθ (8 δροκθὰ ἢ Β 6] ϑνβ (ιὲ8 ὙΠΟ ΤΩΔῪ ΟἿ Ο8ῃ ; 
1 ἌἜδῃῃοῖ ἴῃ ΔΩΥ͂ ΤηΘΑΔΌΓΘ δοοθάο ἰο . ὙΒοη Ῥδὺ] νυτοίοϑ ἰο (6 ΤΉ 6888- 
Ἰοῃΐδηβ ἴῃ {μ6 υ80.8] ΔΉΠΟΥ δϑουί ἐδ6 σοπῖης ΟΥ̓ Ο᾿τῖξί, αν 8 ἰαϑί οοσῃ- 
ἴὴρ (1 ΤΏδδ8. 4: 18---18, οομΡ. οἰ. ν.}. ἀπά (Π6Ὺ ἰπίογργοιθα 18 ΟΓῸΒ 88 
Νοοϊορὶβίβ δῃᾷ βοπιθ οἴδιθσβ ΠΟῪ ἱπίθσργεί {πὶ ---- Ὑμδὶ ἀἰὰ ἢ6 ἀο Ηδ 
τοῖα δηοίθοῦ ορίδβεϊθ, ἴῃ τοὶ ἢ6 οοτγοοίθα (Ποὲγ τιϊϑίακο, 2 ΤΉ Θ88. 2: 
1 606ᾳ. Απά Φοβη ---- ΒΟ ῬΔ8 10 χὰ Βα Ὁ Ομ οοιαΐηρ οὗ ΟΝ γῖβί νγ88 
Φρεεάϊίῳ ἰο ἰδ ρἷδοθ, Φοβὴ 21: 22, 28. ον. 1:1, 8, 7. 22: 7, 10,20. 

ὙΥΒαὶ 588)4}} Ὀ6 βαϊὰ, (θη, οὗ {παὶ οχοβοδίβ, τυ ἢ οἢ, δ οσσίηρ ΟὨΪΥῪ οὗ οπὸ 

οοτηΐηρ οὗ ΟἸείβί, ταδῖκθϑ ἐξ ουὲ ἔτοσα Φόδη, ἰμδὺ 6 οχρβοίοα (86 6ηὰ οὗ [Π8 
ποσὰ ἀυγίηρ [8 Αγ 18 ἰμΐ8 8οῦῇ Ηον ἰμθὴ οϑῆὴθ ϑομῃ δὸ ΠΥ δηά 

«.- 1 Ῥγοῦ. ΟΥΌΌΥ ᾿ιδὰ ἀπ ροηιγ βυγνογοᾶ {15 γι ο]6 στουπά, δα ταϊρῃϊ ἤᾶγς 
δρατεὰ ἢἰτηβ6} δῃ ἃ οἴμογβ ἴπ6 δηΐρτηδϑ ἢ σὮ ἢθ ἢ89 οὨΔυρζϑά προ [89 Ν᾿ Τὶ 651. τί ϊογβ, 
ἰῃ ἷβ ᾿ἰε119 θοοΐκ οὐ 16 δα ̓ εοὶ οὗ ΟἸ γἰ58 οοταίης. 

41" 
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ἔοστηδιγ ἰο ἀθοΐδτο, ἰὼ ον. χχ. (Βαϊ 8 ἱπουβδηἃ γοϑσα, γοα, 411 ([18 {Π1π|6 
ΤΏΟΓΘΟΥ͂ΟΣ 86 Γ {Π6 Ἔχ Ἰησίΐο οὗἉ [Π6 Ὀεαδὲ ἃπὰ [Π6 [Ἀ]86 Ῥσορμοὶ (Εδον.19: 
20, 21), πιυδὲ ἢϑϑὰβ Ὀ6 ρβββϑᾶ, ἀητίηρ ἩΒιοΝ [86 υπΐίνοῦβαὶ {ὙἹσπηριβ οὗ {86 
βοβροὶ σεῦ ἴο ςοηῃίπυο ΑἹ] {18 ρμογοά τιυδὶ ἤγεῖ β888 ΔΎΘΥ, ὈδίΟΣΘ 
“ἢ. ρτοδῦ ψ ἢἶἷ (Ὠγοηθ" (ον. 20:11) νι] Ὀ6 οσσυρίοα ὃγ ἢ 6 Φαᾶρο οἵ 4]1. 
Ηον ἴπθα ἀϊά Φοϊπ ὀχρϑοεὶ (Π6 ἐπα οὗ (λὲ τσογϊὰ ἀυτῖηρ δ οσση ἐξγε-ἐἴπιο 
Ὁ δ τϑαΠγ οχροοὶ ἰο ἰνο ἀυτίηρ 811} {π6 μοσγίοά οοουρὶοα Ὀγ Μοκβειδηὶο 
οοπαυοδβίβ, (τ οἷ Β6 Π8Β δυῃρ ἴῃ ἢΐ8 80 ̓ ἴτὴ6 ορὶς ἢ ποίθβ δὸ ἰουὰ δηὰ 
ΕἾ641,) δῃὰ {θη 8 ([Ββουβαπα ὙΘΑΣΘ ΠΊΟΓΤΘ ἴῃ δαάϊοη ; δπὰ [Ὦ ΘΠ, πῸ ο᾽Θ 

Κπονβ μον τυοῖὶ Ἰοπροῦ Ὀοίοτο ἴδ6 οπὰ οἵ (6 νονκὶ 5 Οὖν ᾿ξ 6 Ψγοστ (ὁ 

Ἰῖνα δὸ ἰοηρ, ἀϊὰ μ6 ἐχρϑοὶ οἱβετβ σι βοῖὰ ἢ δὐάγοαβοα, ἰο ἔἶνο ἀυτίηρ εἢ 
(18 ρεσοὰ ἢ ΟἿΘ τηυβὺ {δ ηΚ ὙΟΓῪ αἰ ΈΓΘΠΠΤΥ οὗἁὨ Ὠΐπὶ ἔγοη Ὑμδὶ 1 61 
ἀϊεροβϑά οὗ 80]6 ἰο {πΐηκ, 1 ἢ6 Ὀ6] 668 4}} (186. Αἱ 4}1 δνθηΐβ, 8 18} 
ὙΠΟ σδη Ὀ6] ἴον 4]]1 (818, 88 σοσῪ 1{||6 οἰαἶτα ἴο ἰὰχ οἴδιοτβ ἢ} ογεάμείψ. 
ὟΝ 6 δἵὸ ποῖ αἱ Ἰἰθοσίγ, (ἤθη, ἴο οδαῦχα ἰὴ6 βλογοὰ Ὑτιετβ οὐ {δ 

Ν. Τοβί., (ὑπὸ Βανο ἴἢυ8 ἀσνεϊοροα {ποὶγ νυ] 6 τν5), τὴ ἃ 6 6 ἴῃ (Π 6 'πῃ. 
τηράϊαία δηὰ ἤπαὶ οοπϊηρ οἵ [86 Μοβϑίδῃ. Αβ 1116 αύὸ ἴτ1π6 Ο. Τοεῖ. 
ὈΓΟΡΪΙΘΙ8. σΒΑΓρΟΔΌΪ6 ἢ ἃ 6] 6 Γ (Παὶ ἷδ κΓΒῚ ΘΟΙ Πρ ΜΒ ἴο 6 ᾿πηΠπ|6- 

ἀΐαῖο. ὅϑοἢ ἃ βυρροβι θη ἰ8 ορροθοὰ ὮΥ 86 οοπρίἀογαίίοη, [πδὶ (86 
ΒΔΠΊΟ ῬΙΌΡΒΟΙΒ, ἮΠΟ ΕΡΘΒΚ ΔΡΡΑΓΟΠΙΥ οὗὨ 8 ἱτητηοαϊδίθ οοϊηΐηρ, πανὸ 
Ῥγοάϊοιοὰ οὐδοῦ δνθηίβ, (ἢ 6 ΠΔρΡοπὶπρ οὗὨ ὙΠ Πἰοἷ τηβὲ ΟΟΟΌΡΥ͂ ΤΩΒΏΥ͂ γ6 818, 
γ68 ἃ ἰοηρὶ ρογιοά, Ὀοίοσγο [δαὶ οοπιίηρ. ΗΟΥ ὁδη Ἧ6 ΒΌρΡΟΘΘ {Ππ6πὶ ἴὸ 6 
80 ΡΤΌΒΕΙΥ Δηα ΡΑΙΡΘΌΪ ἱποοῃβίβίθηϊ ἢ ἢ (ΒΘ β Ιν 8 
Τρ ἴδσ ἴμθη, 6 ΠΆΥ͂Θ ὯΟ 84 {Π8}ἈσἰΟΥῪ 8ο] τίου Οὔ 6 ργοῦϊσπι Ὀοίογα συ. 

ἴῃ πῖαὶ ἀοε8 (ἰδ βοϊαϊίοη 116, ΟΥ ΒΟΥ σαῃ τὸ οχρί δίῃ [Π6 ὑβαρα ἰῇ 40168- 
ἴοα 2 ΟἿΪΥ ἱπ 16 ΨΑΥ, 1 που]Ἱὰ δῆδσοῦ, ἴῃ πο Ῥοῖον (1 Ῥεῖ. 1:11) 
ἴμι6 ἰδυρμὶ υ8 ἴοὸ ρο. Ηδθ βαγβϑ, {πδΐ διπουρὶϊ ρτοροῖβ δουρὶ τοδὶ Δ Χ- 
ἰοῦδ Υ ἴοὸ Κπον ἴΠ6 τολέη οἵ (6 Ἀἰαβδίδηϊο ἀθυθορπιεηῖ, γοὶ (ΠΟΥ ὙΕΘ 
ΤΏΘΓΟΪΥ ἰδυρμί (πα ᾿ς που]ὰ 6 δἱ ἃ ἀϊβίβηϊ ἀδύ, ὄνθὴ οἱ ἴΠ9 φρουοὰ ἴἢ 
ψ οἢ Ῥοίον ᾿ἰνοά. “«Τἢο {ἰπη68 δὰ [ἢ6 Βοϑϑομ παῖδ (186 Εδίπος Κορί ἴῃ 
δ οὐσῃ ρονγοῦ. Ηθηοθ ἢο ρτορπιοῖ, ποί ὅυϑὴ Ὠβηΐοὶ, βρϑοϊ βοβῖθβ ἐπ 6 {{π|Ὁ 
οὗ {πΠ6 δάνθη. Τῇδ ἴδεὶ (πδη, ὀυουυ 6 ΤῸ Δρρδυθηῖ, (δὲ [86 ρσορθείδ 
δᾶνα οοηπροίοα (86 οοπίηρ οὗ [86 Μοκδίδῃηθ ὙΠῸ ονϑηίβ οὗ [μοἷγ (ἡπγ6, 

ἴο Ὀ6 τοραγάθὰ ἰῃ αυϊίβ ἃ ἀἰβδσγοπι Ἰίρῆι ἔγοπι τπαὶ ἴῃ πίοι ᾿υϑηρόγκο δὰ 
ΟἸΒΟΓΒ πᾶνθ ῥἰδοθὰ ἴξ. 11 σϑβϑυΐα ἤομι ἃ ὁοππϑοίοη ἀπὰ βϑα ΠΟΥ οὗ 
ογείον απιὰ αγταπφεπιδηξ, ποῖ ἴγοτῃ δὴ ἱπηπιϑαϊαϊα ΘΑ. ΠΟΥ͂ οὗ [Ππ|6. ΑΔῈῸΣ 
ῥτγϑαϊοιοη8 οἵ ονῇ] οὗ δὴγ Κὶπὰ, δπὰ οὗ ἀδνυαϑίβιίοη δηά ἀθαϊττιοίΐοη, νοσθ 
οὗ σοπιΐογέ ἅτ ποχὶ βυῦν)οϊποα. Ὅῶᾶδ γρίουβ ἂγθ ἴππ8 θὰ ἰο ἔπ ἙΠΠΘΟΥ ΠΣ 
ΠΟΡΘ6 οὗ δοιίον εἶπηα8 δῃὰ 8 ἰμίστο Ποϊΐνοσου. ΤὨ18 βανο8 ἴθ 6 πὰ ἴγοσ 8 
ἀεεραίγίηρ δἰἰυάε οὗὮἨὨ αὐἱηὰ. 1 ἸΠῸῪ ΚΠΟΥ ποῖ, δηὰ δζῸ ποΐ ρεστηϊ θὰ (Ὁ 
Κπονν, (86 ἀδΥ ποῦ (86 Βοὺγ οὗ (86 ῥτοεηϊβοὰ ροοᾶ, γοῖ ἸΔΟῪ ΔΙῸ ΡῈ" 
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τοϊἰοἃ ἰο ΟΠ οτΙβἢ (86 δηϊηαίο ἃ μορ6 ἩΒΙΟΒ [Π6 οοτιδίο Τυϊατ οΏ οὗὨ ροοά 
ἱπδρίγοϑβδ. 

Ϊπ οοπ οιρ  ἰηρ {μ6 Ὁ ροεϊου, 1 ἰπιαρίηθ ὑο ΤΥ 56} ἃ εὐδογειθε ἐξοώ 
8 οἰοναίοα βίδιίου, Ἰοοκίηρ ἰο ἃ αἰδίδηϊ τηουπίδ᾽ Ὡ-Ῥστόοβρθοί. Βοιιϊηὰ οδοὶ 

οἶδοῦῖ δῖὸ στ άβεβ οἵ στηουπίδϊηβ, τι ἰηίουνθηΐηρ να} 1168 οὐ. ἰδ ]6- 668. 
Το ᾿ἰδίθοσ ἢ9 σδηηοὶ 860; Ὀυΐ (Π6 τ άρθ8 μοανθὰ θΡ ἰο ἃ ρτϑδαὶ αδἰιἰυὰθ 
δὲς ρεσίδοι Υ υἱδι 010, νυ ἷ]6 δὲ [Π6 88:26 {1π16 (ΠΟῪ ΔΡΡΘΆΣ 4υἱ19 ΡΓΟΧΙΠλΑίθ 
[ο 686} οἶα. Τῃ6 6γ6 ο88 ἀἰθοθσῃ ποίδιίηρ Ὀοίνγθοη ἰΠ 6 πὶ, δηὰ (86 ἱποχ- 
Ῥογίθηοοα δθ6. 18 ὕΘΘῪ ἴἰο δϑῆγῃ, [μδὲ (ΠΟῪ ΒΓΘ ἴῃ ο1086 ΡΣΟΧΙΠΑΝΥ ; 8116 
186 ὀχροσίθμοθα οῦθοσυος κποῦγα πον [Δ]]δοὶουβ βυ6ἢ} ἃ ΘΟΠΟ] 5 οἢ ΓΙΔῪ ὃ6. 

8 ἱδ 1ὸ ἢ (86 ργορηθίβ.υ Αὐοογάϊηρ ἰο Ῥεῖοσ (86 βρϑοϊῆς πιο οὔ [86 
ΜΜοβδ ἢ 8 δἀνθηὶ ψὰ8 ποῖ σϑνϑδὶθα, Βυΐ 116 δἀνϑαὶ ἐἰϑ9 1 Ἰοοιηοα ἂρ 
ἰηΐο ἀϊδιϊηοί νἱδὲ ὈΣ ἶγ. ΤῊΘ Ῥγορἢοίϑ τοί δοοοσαΐϊηρ ἴο (86 ΔΡΌΘΔΣΔΏΟΘ 
οὗ ιΒΐηρδβ; οὗ τίου, ἰΏ6Υ πτοῖθ δοοογαϊηρ ἰο ἴδ6 ἰγαῖα οὗ ἱπουρλὶ ἴῃ (Ποἷξ 
ον ταϊπβ. Ὑ 116 (ΠΟῪ ΓΘ δϑϑίηρ υἱϑίοῃβ οἵ οδἰαι γ δηα ἀθορ ἀἰδίγοϑβα, 
ΠΟΥ πεσὸ ἢ]1οὰ τ σίοοθΒ. 1) 81:16] δηὰ οἴμοσϑ (6}}] υ8 ἱμαὶ ΠΟΥ Τ6͵Θ 
δίοῖ, δηά (αἰηϊοα, ἴῃ [86 τηϊάδὲ οἵ ϑ00}Ἐ νἱδίοῃβ'. Βυὶ [Π|6 δοθῆ 6 ΒΟ0ἢ σΠΒΏΡΘΒ. 
ΤΒοῖρ δἰ Ἰρ δρ  τἰῖ8 ἄγ τουϊνοὰ, ΤΏΘΥ 5866 [16 ϑ'υη οὗ Σἱ Ζἰδουδηθδθ ἃσὶ8- 
ἱπρ ὕροη ἴΠ6 ἀδυκηθθθ. ΤΈΘΥ δῖὸ ὀμθοσοα ὙΠ αἷ5 σης, Ηὸον Ἰοηρ [86 
ἀδυκηοββ Μ}}1 ΘΓ, 1ὲ ΠΊΔῪ Ὀ6 [μὲ [ΠΟῪ ΚΩΟῪ ποῖ; Ὀυὺ {Ππ|2ὲ ᾿Ἰρὶς δηὰ 
Ῥόδοὺ δηὰ Βορθ δῃὰ ΟΥ̓ Ν]]} (0]]οῦν, [ΠΟῪ ἴδε] δβϑυγοὰ, ΤΙΠθγ ΡΘη8 ΤΌ]]ΟΥ 
ἔδ6 νἱοῖοπϑ δη δοί οἢΒ οἵ {{|61}Ὁ τιϊηἀβ. 686 δΓΘ ἰπ ᾿πιπηοαϊδίθ βιιοσθδ» 
ΒΟ ; δῃᾷ (ΠΟΥ ἀσδβογῖῦθ ἔδοῖὰ Δοοογαϊηρῖγ. Βυῖΐ (86 ἐΐγιδα δπα δϑαδομδ 
δῖ ποῖ δρϑο  ἤσΆ}}γ Ἰἰπνϊ θὰ. δόνεμέε ομἶῳ ὅσα τααὰάθ ἀδβηϊῖα δηὰ Ἵογίδίῃ, 
8116 οὐγοποίοσῳ ΒιΔΠ ἀ8 8:16} }}} Ὁγ. ΤῊ Ργορἢοίβ αγὸ ποὺ τυ ηρ ἀκηαΐ,, 
Ὀυΐ [Π6Ὺ δἰ ΡῚῪ ἴογοίθ}} ϑυθηί οἵ ἐγ} }]Ππρ ἰαίογοϑί. 

Τὴ (18 ἯΔΥ 1 βδου]ά δοοουηΐ ἴον {{π|ὸ δι γι κιηρ ῬΒθροζαθῦβ πη αυδϑιίοῆ. 

Ἀ8 1986 Ρ;ΘΠὨΟΙΊΘΩΔ Δ.Θ 80 υπἰΐοσ απὰ 41} Ὀυ πί  6: 8), ἰβοσο πλυδὶ Ὁ6 
ΟὯΘ ΘΟΠΏΟΙ ῥτη6 016 αἱ {π6 Ὀ8515 οὗ {86 νυβοΐὶθ0 1 866 ὯὨΟ ο οἶδεν 80 ὑχοῦ- 
ΔΌΪο δηὰ εϑἰἰϑίβοίοΥΥ 88 (86 ΟὨΘ }υδὲ δἰαἰεῦ. 

Βεὲὶ δπουρῃ οἵ 1βῆροσκο, ἀπά οἵ οὐ)δοίΐοηβ. 1 πᾶνϑ ποῖ οδηνδβεθα 
ΘΥ̓́ΘΙΥ ΤὨΐηρ Ὑ οὶ ΒΘ Π885 βαϊ, οὐ ταίμον ἀθοϊαἰπηθᾶ ; Ὀαὶ 1 μᾶνϑ οἰ οα 
ΒΟ οπ6 (δίπρ ἴο ὙΠΙΘὮ ἃ ΓΕΒΘΟΏΔΌΪΘ δηὰ δοῦοῦ τηϑη ὁ δίίϑοι ΔΏΥ 11- 

ΡΟΣίδΏΟΘ. 
Απὰ ποῦν, δὶ ἰΐ8 σοποϊυδίου οὗἉ [μ18 ὑτοιγβοίθα αἰβοιβδβίου, ἰδῖ τι6 πϑ ΓΕ 

δἰαποδ αἱ βοιηθ οὗ ἴδ ἰοβάϊηρ ΤΟΑΘΟῚΒ ἴοσ γοοοϊνὶηρ (μ6 Ὀοοὶς οὗ Δηϊοὶ 
85 σεῃυΐηθ, δηά 1 5.141} ἀἱ8η)188 [Π6 Ἰορίο. 

Ι ν 1} ποὶ ἱπείδε οὐ ἰμ6 τσίϊοιβ οὐ ἀθοϊαγαίίοη οὗ ἷἰβ δυιῃογβΐῖρ, 

ΔΙ Βοῦρα δυο δὴ αγαυϊοθηὶ πὰ8 τορι, θα ἴμ6 ΓΘ 8ΓΘ ὯῸ ΡΑΙΠΟΌΪΩΣ 
ατουηάβ οὗ Βυθρίείοη. Βυὶ {παὐ βιοῖ ἃ τδῃ 88 Πδη16ὶ οχἹβίθα, 8 ἰεββοὰ 
Σοροδίθαϊγ Ὀγ Εσοκίοὶ ; ἐμαὶ μΒ6 τῶϑ ἃ ργορῪοέ, ἰδ δδαεοτίβα ὉῪ ΟἸτῖβί διὰ 
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δΐδ ἀροβίϊθβ το αυοίθ πὶ [εἷ8 ὈΟΟΚ ; (δαὶ Πὶ8 ὈΟΟΚ 8 ἴπ (86 (ὐδποῦ 

Ῥείογο 89 Μαοολρθδθδη ροσίοα, 18 οἰθδὺ ἔγοια ἴπ6 (6 ΠΥ οὐ δίγδοϊ (δὲ 
Ιεβδὲ 180 Β. (.), οὗ 186 Ν. Τοδί., οἵ ῬΆ1]ο, οἵἩ ϑοβαρδυε, οὗ Μεὶϊο, οἵ 

Οτίζϑη, δηὰ οἵ 41]} (16 ΟἸ τ βιϊδη ΕΔΙΠΘΣΥΒ δηὰ θυ 88 ΕΔΌ165 ἄοντῃ ἴο (86 
ΒΝῈ οϑηίυτγ ; ταὶ 1 τλθδῃ 18, [Πδὶ 8}} οὔ {Ππ6 τὰ (6}} ἴῃ δυδαίδῃοσ [6 δδπιθ 
Βίοτυ, ὙΠ Ποαὶ 8 αἰδδϑηίίηρ νοῖσθ. Ὑπαὶ δ ηῖθὶ 886 ταηκοὰ σι (ἢ6 
ῬΓΟΡοΙ8, δῃὰ βίοοά ἐπιπιοαξαίεῖῳ δεΐονε οὐ αἴἶεν Ἐεξέοῖ, ἴα εἶδαν ἴτοια (86 
ἀδβοσιρίίοῃ οὐ [89 παίυτο οἵ μ6΄ (δποη ἴῃ ϑϑίγαοι, (πΠ6 Ν. Τοβι., ῬΒΙ]ο, 

δηὰ ΨΦοΒθρ,νῃβ; δπὰ ἴγτοπι Μο]ο ἄονῃ ἰο οσοπιθ, ὈΥ (110 σβίαϊορυεδ οἵ 
86 Ο. Τοδῦ ὈΟΟΚΒ ἤθτο δδοῖ 18 πϑυηθα δεγίαίίι. ΦοΓΌΙ6 ΜθΜ8 (6 ἢγδὶ 
ὙΠῸ ἰοδτηθὰ ἔσο ἰπ6 ΒΑΌΡίπδ, ἰμδὶ (Π6Ὺ ἴῃ 8 ἰἰπ)6, σαηκοὰ ᾿δηϊοὶ 
8ιηοηρ ἴῃ 6 τ ΟΙΒ οὗ [86 ΗἩδρΙΟΩΤΑΡΕΥ οὐ Και Βυ ]ιπι. ἘῸγ [ΠΪ5 ἀβ]00 8» 
ἔοι, ΓΤ Βοοάογοί, οὗ [μδὲ βᾶπηθ ρεγὶοα, ἰαχϑδ [πθῶλ 1} ἱπιρυάσης δαάδεὶὶγ. 

ΤΒοΩ (86 ὑπέσγπαϊ ον] άθης68 ἴῃ ἕδνον οὗἨ (1:16 δηι ἰ4Ό 1 οὗ [6 ὈΟΟΚ 8ζὸ οἵ 
1806 πιοϑίὶ οοποϊυδῖνο Κίπά. ὙΒΘΙΠΟΣ ᾿ψγὸ ΔΚ ἱπαυΐτῖ68 ἰπ σοίδγθηος ἴὸ 
ΕἸ ΒΙΟΓΥ͂, ΟΓ συβίοῃηβ, ΟΥ ΤΩΒΠΏΘΙΒ, ΟΥ ἰα γα, ΟΣ Ὠϑίυχαὶ ΟὈ]θοίβ, οὐ ρο]οαὶ 

γεσίηιδ, ΟΥ 16 ἰδηρύαρα, ΟΥ (41 6ο(8 οὗ (6 ὈοΟΚ -- 0 Ἡδίου ον ΧΌΛΟΣ 

Ἧ6 αἰγθοῖ ΟΌΓ βου  ΏΥ, 8]] --- 811 18. 88 1ζ δβουϊὰ 6, 411} 8. 88 τὸ ποὶρδὶ 
Ἔχρθϑοὶ 10 νου ]ὰ Ὁ6, ἰῃ 6886 ἴΠ6 ὈΟΟΚ ἰ8 σοπαΐπο δηὰ δηοίθηί. Νοΐ ἃ 5οὶ" 

ἰΑΤῪ γοΐοθ ἴοσ τόσο μη 2200 γϑαγβ γγἃ8 οὐ σαϊβοὰ αραϊπϑὶ 11, Ἄχοθρὶ 
ΌὈΥ βοῖῃθ ῬΟΓΡΏΥΓΥ ὙΠῸ ἀδηϊοα 4]} γονοϊδιίίοη. Ὑ͵Βδὶ τποτο 40 τὸ πηι 
ὙΠδῦ ΣΟ οδἢ Ὑ6 ΤΘΑΒΟΏΔΌΪΥ 881 ἴογ ἢ ἷπάροὰ, 1 ἔδοϊ ργθρασϑὰ ἰὸ δυδῦ 
ΜΙ ἢ ΟΡΘῦ ἔδοσ, δὰ στ πουΐϊ ἴδδσ οἵ οοηζυίδιίίοη, ἐμαὶ {ποτ 18 ἢ Ὀοοκ ἰα 

186 Ο. Ταεβί. σβοδα δηθσυ  δηὰ ροηυϊῃοηθεβ 8ΓΘ ὈΘΙΟΓ σνουομοὰ [οζ 
(δὴ τδὶ οὗ Π)δηΐα]. 

Τϑηρουκα (ΚΒ ἴΠΟΡῈ 18 πΠῸ ροοᾶῦ ονυάθησο {πὶ Πανὶ ἃ Ὑσοὶς (ἢθ 
Ῥ581π18, Οὐ ϑϑοϊοιιοῃ ἃ ροοὰ ρατί οἵ (86 Ῥτγονθγῦβ, οϑυῦί δι ΠΙῪ ποὺ Οὐβηιςο]68 
οὗ Εὐοοϊοδβίαϑίθδ. Ηδ Βοϊίονοϑ ἰδὲ Νίοδοβ ἀϊὰ ποῖ τυ εῖϊο (Π6 οηίδίουοδ, 

ΠΟΥ Ιβϑαΐδὶι (Π|6 πιοϑὶ οὗ νυ μαὶ ροθ8 υπᾶδθν ἰδ Ὥδιθ; δηὰ 80 οὗ βουδγαὶ οἵ 

186 Ργορῃδθίβ. ὅ0 ἰὴ ἴδ Νον Τοδίδιμθηί. Μαδιαν 15 τοὐθοίθα ὉΥ οὯ8 
ογεἰς ; Ματκ ὉΥ ἃ βοοοπᾶ; 10Κ6 ὈΥ̓͂ ΔῃΟΙΒΟΓ;; ΦοΒ ὈΥ͂ δῃοῖδοσ ; 8}} (86 

(ο8ρ6]8 ᾶΓα δϑεϊρῃδὰ ἰο 116 βοοοπὰ σϑῃϊυσυ ὈΥ ΟΥ̓ ΠΘΙΒ; ΤΏΒΗΥ οὗ Ῥϑυ}Β 
ὙΓΠΠΏΡΒ Α͵ΤΘ ᾿γοϑίοα ἔχοι πΐτα ; ἴ[Π6 2 Ῥοίδον 8 ἱορρεὰ οὔ; ΨΦυ66 158 800» 

ΡοβιοὰΒ ; {Π6 ΑΡΟΟΑΙΥΡΒΘ ἰβ ἰΠ6 πουὶς οὗ δὴ δηιυβίαϑιὶς ΜΊ]θΘηγίδῃ 
οὔ [πὸ βοοομὰ οδηΐυσγ. ϑυςὴ δῦ 86 Βείρηιβ ἰο νΐοῖ [Π6 Ὡοῦν ογι ̓οἶβπὶ 
οἰϊπιῦ8, οὐ ταίμοσ, (86 ἀθθρ δΌγβ8868 ἰηίο τ Ἰοἢ 1 Ρρἰαημοβ. ὙΠΟ βίορρίῃς 
ὈΪδοθ, 1 βᾷρροβο, 18 ῇθτθ Βῦυπο Βδὺγ πδ8 ἰουπαὰ ἢἷδ σαβί, υἱσ. {μδὶ (86 

ΜΠ0]16 158 ἃ. δοίίοῃ δηὰ ἃ ἔγαυὰ, σοὺ ἃρ ΌΥ δι ροσβε ουβ ὑγιθϑίβ Ἰῃ ογάθῦ 

ΞΓΑΥ Δηἃ τηβπαρθ ἴΠ6 νυΐραγ. Βαὶ 1 (Ὠἷ8 ῦ6 ποῖ 86 μέπια Τημῖΐο, (Β6α 
10 πιᾶγ ὃθ6 ἰπουρμῦ ὈΥ βοιῃθ, (μαὶ Καηὶ δῃὰ Ηδθρ6] βανθ ῥγοροβθά ἃ πιοῖθ 

ἰηνίἰηρ τορίου. ΟἸ γι ϑιϊδηΐγ, δηὰ [ἰ8 ργθάθοβθθον, Μοβδίβῃ, πεγὸ ὑσὶ 

» 
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βέδρρίπρ βίοῃμϑϑ ἴῃ ΟἿΥ ὙΑΥ͂ ἴο (86 ἴορ οὗ 86 τιουσπίαίὶπ. θθδϑοῃ, ρυΤ9 
ΤΘΒ3ΟΥ, Γθββοη 8Ὀβοΐυία, ἰηϑεϊηοίίνα, σοῦ Κα, ἱηάοοὰ (Π6 ὐνίπἰτν ἰ(86] ----Ὁ 

1816 58:18 ἰῃ Ἰαάρτηθηϊ οἢ 4}1 τε οἰ δέίοηβ πα οη 41] το] ρίοπβ, δηὰ δ τοποᾶ 
δῖρ! δον ἴμθπὶ 411] ἰοοκβ ἄονγῃ οῃ 81} δῃὰ 835γ9: “ Βείοσαε ἀυδ ρδοθ τνδβ 
Βίνϑη ἴο 126, γοῦ Ὑ6Γ6 οὗ δο!8 δοοουῃΐ ; Ὀυϊ ΠΟΥ 1 ἴᾶνο 0 ΙΓΙΒΕΡ 86}. 
γῖοθ [ἴῸΓ γοὺ ἴο ρϑσγίοσπι ; ἰθΚθ γοῦγ μυμῦ] ρΐαοθ αἱ τὰν (Ὀοίδίοοὶ, ἀπὰ 
(ϑγὸ δὐσαὶδ ΤΥ ρῥεαδυγο.᾽ 

0} 5 186 μἀηραξμπι οἵ πϑοϊορίοδὶ οὐ ἰοΐβπ ἴῃ το βίο δηα ΡΒ ΟΘΟΡὮγ. 
Ἀπὰ 88 ἰο (6 ὈοοΚ ὈδίογΘ 0.8, ΠΟΘΡΪῪ ΘΥΘΤῪ ΟὈ]οαιΐοη σὑ ΐο 18. υγροᾶ 
αἰῷφδίηβὶ 1ἴζ ΘΟΏΥΘΓΖΘΒ ἴο, Πα οδηΐοτβ ἴῃ, ὁ06 δἰ ἢρ]ο α »γίογὶ τωδχίῃι, Υἱζ. 
.“Α ποΐρβοϊθ 18 δὴ ἱπροββι Ὁ] ΠΥ ; ργεαϊοίζοπ πουϊὰ 6 86 τηΐγϑοϊο; ἱ 
[86 ὈοοΚ οἵ Πδαηΐ6] θ6 δποίθῃϊ δηὰ ρϑηυΐῃο, ργθάϊοϊΐοη τασδὶ ἱπου Δ Ό]}Υ 

Ὀὁ δάἀιηϊι οὰ ; δηὰ Ὀσδοκῦδα {18 σδηποὶ 6 δάἀπιίοά, [Π9 Ὀοοκ τηυδβὲ ὉΘ 

ἔγοτα ἴΠ6 μδηά οἵ ἃ Ῥβουάο- ϑζδηΐοὶ, δηὰ αν Ὀθθὴ ἩΣ θη ροεί ευεπίμηι" 

ϑ ἢ δγθ [Π6 ροδίεοηβ, βασι (Π6 ΟὈ) οἰ οη8, ἀῃἃ βυς ἢ (86 δβρὶτὶϊ, [πὶ 8 

ΒΟΌΘΥ ᾿ΠαΌΪΓΟΡ 18 6816 το ταθοὶ τ δηὰ ἴο ορροθθ. Βυϊ 1 6 πὶ} μανθ 
Ῥδίίδησθ, δηῃὰ οχλιῃηΐηθ [86 ῬΠΟ]6 σηδίίογ, ἢὮΘ ποοὰ τοὶ ἴδαν ἃ. οΒ] ]ΘηρῸ 
ἴο οοτοδαί. Ηδ Θϑηΐοτα ἴΠ6 [|1δ18 ἢ Ργορῃοϑίδ, μὰ ἀροβίϊθβ, απὰ (86 

ἩΓΔΟἷ6 οἰυτοῖ οὗ Οοά ἴῃ ραδί δρθβ, δπὰ (86 ϑδυϊουσ Εἰτηβοὶΐ, οὴ δὲ δἰ, 

δηἃ ΤΟΛΑΥ ἴο δυρροτί εἶπ. ΝΕΟΪΟΡῪ [88 ἱπάροα ταβϑα ἃ ἰου ἃ οὐ ΟΣ 
διραδίηδὶ [Π6 ὈΟΟΚ Ὀοίογο 18. [{ 68 οοηίγϑαϊοιαά ; ἰδ ἢ88 ρουγοά ουὖϊ οοῃ- 
τυπλ6}γ ; ἰδ ᾿86 Βα ΒΕ ΠΥ Ἰοοκοά ἀονῃ πη σοπιοτιηρίαουθ βδηθοσίηρ. Απᾶ 
γοῖ, αἴδοσ 4]}, (Βογὸ 18 ποῖ ἃ βίῃρ]6 διρυγγθηΐ οὐ Ὑδοἢ ἰδ σΔἢ ῬἾΒΟΘ ΔΗ͂ 

τοϊΐδηςο, πιο Μ1}} ποὶ ρτονο τΠ6 ϑανίουσ οὗ 186 ποῦ] ὰ ἰο Ββανθ Ὀθθῃ 
8 ἱπιροδίοσγ, ἰῃ ρσγεϊθπαϊηρ ἰἴοὸ ΓΚ τηΐΓΆ0168 ; δηὰ ἢ18 δΔροβίϊθβ ἰὸ δανθ 
Ὀδ6θη οπἰυι51Δ3.8 ΟΥ ἱπιροδίοσβ, ἰπ Ὀ6 ονἱηρ ἰῃ [Π6πλ δῃὰ 4180 ῥγοϊθηάίηρ' 

ἴο ποῖκ ἰδο. Τμ6 δγρυμιθηίβ ἐμαί οοοὶ Πδηΐθὶ ἤτοι (86 Οὐμποη, οδδὶ 
οὧὲ νίἢ δαυδὶ νἱοίθποθ (6 ψτιηρδ οὗ [Π6 Θνδηρθ } 1818 δηὰ [86 δροβί!θ8. 

Ιε ἰ5 (ἰπη6 ἴο Ρ688 οἡ (ο σοιηβ πίη ἰορίοβ. ὙΈΘΥ 8. ὃυὶ ἔενν, διὰ πὶ] 
Τοαυΐγο δαὶ ἃ [1{{18 Βραδθ ἴο σβῆνϑβϑ {ἴθ π). 

ὃ 8. “ποΐοπί Ῥεγδβίοης οΓ (δε δοοξ ὁ Ἰαπτοεῖ, 

(1) Τρδὶ δὴ ΑἸοχδηδσίπο οὐ ϑερισαρίηϊαὶ νεγείοη οἵ Ὀϑηΐθὶ ἨΔ 6Χ- 
ἰδηΐ, ἰὰ {π6 Ἰαιοῦ ραγί οὗἨ ἴπ6 Μδοολῦθδοδῃ ρογίοα, 18 αυϊιθ οοσίδϊῃ ; [ὉΡ 
1 Μδος. 88 αυοίοα ᾿ξ ἰἴῃ ἃ Πυ 6Γ οὗὨ ὈΪΒΟΘΒ : 6. ρ᾿. οορ. ϑορῖ Πδηΐεὶ, 11: 
81 ἢ 1 Μδος. 1: 46; δορί. 11: 2ὅ πὶ Μδοο. 1: 17, 18; δορί. 11: 26 
πὰ Μδος. 1: 18---20, 24, 28, 86, ὅ4, οἱ 4].. Τπαὶ ἰξ οοπίἰπυθὰ ἰοὸ ὃΘ 

πϑο ὑπ] [86 τἰπ|6 οὗ ΤὨοοάἀοιίοι (2πὰ σοηίανγγ), ἰ8 ρ᾽αΏ. Φψυδίίη ΜΑΓΙῪΡ 
(Ρία]. ὁ. Ττγρ. Ρ. 138) οἰθαυγ ααοίθϑ ἰΐ ; Δηἀ 80 ἴῃ οἴιοὺ ρββϑδαρθβ.0 Τδὺ- 
Ὑ2}}18η (θὲ “6}0η.}) αυοίδ5 Πϑδηίοὶ 2: 19, δοοοσγαίΐηρ ἴο 6 δβδῆιθ Ὑ᾽ ογβίοῦ. 

Οτίχϑη δαᾶ ἰξ ἱποϊυάοὰ ἴῃ δἷ8 Ηθχαρίὶα. Βυὶ ἔγοπι (μδὲὶ {πιὸ ἀοντῃ ἴῸ 



400 ᾿ ὃ 8. ΑΝΟΙΕΝῚ ὙΕΈΒΙΟΝΞΒ. 

Α. Ὁ. 1772, ποιίηρ πιογὸ τγ88 μϑασὰ οὐ Κπονῃ οὗἉ 1ἴ, 80 ΤᾺΓ 88 οδῃ ΠΟῪ 

Ὀ6 ἀϊξοονογοά, Ἔχοορίίϊηρ νυν μδὺ Φογοπα βᾶγα γαδβρθοίϊηρ 1. ἢ ἴπ6 γϑαγ 
ἰαβὶ πατηϑά, (ἷ8 ΕυΧΧ, Ὑαγϑίοο νὰ ρυ] 886 αἱ ἔοπηο, ἔγτοιῃ [86 Οοάαχ 
Ομ βίβηυβ ἰὰ (Π6 Ὑδιίσβη ΠΙΌΤΑΓΎ, ἴῃ 8 ἴ0]1ο γοϊυπιθ. 6 ᾿προγίδηϊ ρδσίβ 

οἵ {18 νοϊυπλ6 6 ΓΘ τορυ ] ϑμοα Ὁγ 4. 1)ὴ. ΜΙΊοΙ86118, 1774; απὰ Ὀγ 86- 
βλδν αἱ {Πἰγϑολί βοοῦ αἶαν, δοοοιηρδηϊθα ὈΥ Πΐ8 οὕγῃ δηποίβι 8. 

δογοιλθ᾿ Β [68 ΠΟΠΥ ΤΟ ΒΕΪΥ ταβρθοίϑ ἵμ6 ἀδδυθδίυἀθ ἰηἴο Ἡ Πῖοἢ 186 Υ δγβίοσι 

Βα (Ἀ1|16π, ἀνθ ἰοηρ Ὀοίοτγα εἶδ (6. Ογίροθη Βἰπη56], ἴῃ ἢΐβ Ομ θῃ- 
[ΔΓΎ; 0868 (Π6 γοχβίοη οὗ ΤΠοοάοιίοῃ, θη Ὀὰΐϊ ΓΘΟΘΠΙΥ τηβάθ. «6 τοσηθ 
860 Π18 ἰο ὃ ἴῃ ΒΟΙ16 ρΘΡΡΙ Οχ γ, δρουΐ [Π6 σαι186 οὗ [πὸ πορίεοὶ Ἔχ ἰϊοὰ 

ἰοναγὰ (86 βρέ. γογβίοῃ. [1η 1Π6 ῥγείδοθ ἰο μἷβ οσσῃ νϑγβίοη οὗ  βηϊοὶ, 
ἷπ Βροϑδίκῖηρ οὗ (88 πορθεῖ, ἢθ ΒΑΥΒ: “ Ηοῦ οὖν 8661 1} πρβοὶο. ΑΔἶῸΓΥ 
Βυρσ αοϑίϊηρ, νϑυῖουβ οοη]θοίυχαβ γαϑρϑοϊίηρ ([ἢ6 πιαίίου [6 δα ἀβ : “" Θυοὰ 

τη] υ πὶ ἃ νοτίδα ἀϊδοοτγάοί, εἴ τϑοίο 7υαϊοῖο σϑρυάίαια 81. 1ῃ οοτω- 

ταθηΐηρ᾽ οη Π δη. ἵν.) Β8 δανογίβ ἴὸ ἃ γε ΓΚ4 016 ἀδρατίαγα οὗ {πΠ6 ϑρί. 
γοσβίοη ἴγοηι ἴμ6 ΗἩΘΌγοΥν οτὶρίπαὶ, δπὰ ἴμ6η δὰ 8 : “ [Ππά6 υάϊοῖο τποδρίδ- 
ἰτούυπι Θοοἰοϑίαθ δα ἶο δοῦσα ἴῃ δος γνοϊαΐηθ τερυάϊαίδ οϑὶ;" δηά ἴο 

118 ἢθ Βυδ)οΐῃβ (π6 σϑιραγκ [δαὶ “ (Π6 νογβίοη οὗ Τβοοἀοιίοῃ 15 τοϑὰ ἰῷ 
186 σδύτοβοβ, ὙΠΟ ἀργθθθ Ὀοίίο τὰ (δ6 Ηθῦγονν δηὰ σῇ ΟΥΒΕΣ 
ἰΔΏΒ]δίοσβ." ῬΧΟΌΘΟΪΙΥ (86 νϑγβίοῃ οὗ [86 δερί. ψϑηὶ στϑ δ} ἰηΐο 
ἀεδβαυοίυάο ; ἴον (μδὺ οὗ ἸΠποοἀοίΐοη νγ88, οῃ δοοουπηὶ οὗὨ [18 ΑΙ]Ἔρεὰ ΠΟΣΟΥ͂, 
ΒΟΙΩΘΎ Δί Β]ΟΥ ἴῃ σοΟπλΐηρ᾽ ἱπί0 ὑδαρθ. ΜΙ|οδδ6]8 (ἡη ΒιΌ. Οτίθηϊ. ΤῊ. 4.) 
48 αίνοῃ 8 πηοβί ταϊπυΐθ δηα οἰγουτηϑίαηίϊα] δοοουπῖ οὗ [18 σϑγϑίοη, βανὶπρ 
οΧϑιιϊηθα ΘΥ̓ΘΙῪ Μοσὰ δηά Ἰθίίοσ ἴῃ 11. 18 Ὠϊδίογὶ 81 ποσί ἰ8 ποὶ στο. 
10 Βῇονβ 8ὴ εἴἴογίὶ αἱ 8ῃ ογηδίθ βίγ}γ]6 δῃᾶὰ ρυσῦ οἵ, ἀτεοῖ, δηὰ οἴθῃ 
88 ΟἹ] ῆς68 ἴο ἴΠ656 ἴΠ6 ΘΧδοίμοβϑ Γοαυ ΓΟ ἰῃ ἃ νουβϑίοῃ. Νοῖ 8 ἔδυν δζγὼϊ- 

ἸΤΆΥῪ ΟΥ̓ ἸΒ8' 08 δῃὰ Δα 08 δα τηδὰ8; [Π6 ΠΟΙΙΟΠ8 οὗ ἴ6 {ἰπηθ5 8.6 

βοιηθδίϊπηθ68 ἀσνοϊοροά, δηὰ ἰιἰβίοσί ἃ] ἴμοῖβ, ἰμθ τϑοθηΐῖ, ἀγὸ δ] υἀθα ἴο. 

ΤῸ σνόπάργίι] ἰπ (86 ὈΟΟΚ 18 δυρτηεηϊοα ἴῃ 88 νϑσβίοῃ. Τὴδ 551)6 
βρὶ τὶς πιο Ἰοα το {μ18 18 Θχ 6 ἃ ὈΥ [86 ΔρΟΟΓΥΡμδὶ δαἀάϊους ἰο ἐμὰ 

Ὀοοΐς, ἩΒΙοἢ ΔΙῸ ἀοβουι θα ἴῃ ὃ 9. 

ΤΠΘΓΘ ΔΓΘ ΤΊΒΩΥ βροςοϊῆο ἀδραγίαγοδ ἔγοτα ἴΠ6 Ἡθῦτενσ. ΒΥ ̓ ςοπβυησ 

ΜΊολδ6118 (υἱ ΒυΡΓΆ), ἴπὸ βιυάθηϊ ἸΏΔΥ ἢπαὰ {Π6πὶ 841} δηυτηθγαίθά. Ηοτθ 
8 ἃ ἱμ6γθ ἃ ΒΆΡΡΥ τϑηάουίης οσοσυ ΓΒ, ν᾿ ΒΙΟΙ ἃ581518 [Π6 ἐπι 6} 1 Ὁ]6 τοδάϊηρ 
οὗ [86 οτἱρίηδὶ. 

(2) Τ δ Οτϑεκ οὗ Πδῃ16)], ἴῃ ουν σοπηλου δοριυδρίηί, 18 [86 ἰΓαηβ δος 
οὗ Ἰποοάἀοίοη, πδάς ἴῃ ἐμ6 βαθοοῃμὰ σοηίυΓΥ οὗ ἴπ6 ΟἸ γίϑιδη οτα. 11 18 
Ταῦ ΟἿ ἸΏΟΓΟ [6 ΓᾺ] δπα οχδοὶ [ἤδη ὑπ δαρῦ νοσβίοῃθ. ὙΠΕΥΘ οδῃ ΡῈ ὩῸ 
ἀουδί, ονγανον, (δαὶ (π᾿ 6 ἰταπβ δίοῦ ῃδα {8 Ὀοίογο ἢΐω,. Ὑοὶ ἢ 888 

οχίοπαοα ᾿18 σοτθ οι] οη8 ἔασον [ἢ ΜῸΠ8 ΠΕΟΟΘΒΒΑΙΎΥ. Ηονόνοῦ, ἰὲ ἰθ 
Ὀογοηάα ΔΩΥ ΓΘΘΔΒΟΏΔΌΪ6 ἀουρλί, {πὶ ΠΊΔΗΥ οἵ (ἢ 6566 δανα Ὀθθῃ ἱπίογροϊδιθά 
βῖποα ἴπ6 (πιο οὗ Τ᾿ μϑοάοίίϊου ; ἴοσ βοῦιθ οὗ (δῖα ὨΑΣΑΪΥ οομδὶβὶ τι (86 
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ὥϑῃοσαὶ Ἑπαγαοίου οἵ 8 νουβίοη. ΤΉΘΓΘ 18 ὯῸ ροοᾶ γϑΆβϑοη ἰὸ 6116, 
1 δὶ (86 Ἰοηρ δ αϊτίοη ἰο  6η. 1}}.. Υ1Ζ. {ὴ6 ῬγΆγΟΓ οἵ ΑζΖασίδβ δηᾶ (6 
Ὦγτηη οὗ [86 (ὮΓΘΘ ΤΠΔΓΙΎΤΒ, αἰδὸ Π δη. ΧΙ. χῖν. (48 δρρεπάρά ἴο {π6 Ὀοοκ 
βίηςο Τοοάοιϊοι Β ἐγ 6), ΘΓΘ ΟΥ̓ ΊΠΔΙΙῪ αἰἰδοδοα ἰο δ18 υϑυβίοῃ ; [Ὁ ἢ6 

ΤΔΘΓΟΙΥ ἰτδηδὶαἰθὰ 6 Ηδῦτον δηΐαὶ. ΤῊΘ ργαγοῦ δηὰ Ὡγτηη, [88 8ίΟΥ 
οὗ ϑυβδῆπα, δηὰ [6 ἰϑίουυ οἵ Βεὶ δηὰ [6 Ὀγαρου, στ σο ἀουθ 1688 
οοιμροϑοά ἴῃ ατδακ ; Ὀὰϊ δὲ δ ΘΑΥΪΥ ροτοα. ἯὯ7ὦὧῪο πὰ Οτσίρβϑη ἀοίδπαϊησ 
ποτα ; [86 ΑἸοχδηάσγίηθ οἰυτο ΘΓ Ραγ 8] ἰοὸ ἴμδαὶ; δηὰ (86 Ἐοπιϊβἢ 

οδυχοῖ δαιἐῆρσ [μ6πὶ ᾿πῖο [86 ΘΆΠΟΠ, 88 ἱποοτρογαίοα ψἱτ (Π6 Ὀοοῖ οὗ 
Ῥθδηΐοὶ. Βυΐϊ Ψογοπιο ἀδηουηοθβ ἰἤθτ 481} 88 ΓΟ ἐἈ0]68; δῃηὰ δυθῇ 

Οτίζοη δά πλίβ ἐμαὶ ἴ[Π6 Ηδῦτονβ ἤονονῦ δαὰ ἰἤθτ. [{ 18 γϑιμδυκϑῦ]6, ἰμδὶ 
οὖν οἰάοδὶ Μ88. οἵ (86 δορί. ἰπ ρβϑῆδγαὶ, δχ 101 [Π686 ΔρΡΟΟΣΥΡΑΙ ὈΟΟΪΚΒ 
88 οοηῃοοίοα πὴ (Π6 Ὁ δη]6] οὗ Τμοοάἀοιϊίΐοη. Τβδὶ (μΐἷβ γγα8 οὐ βίῃ} 7 

[86 ο886, ἰΠ6ΓῈ 18 Ὠοΐ, 88 85 Ὀ6ΘῺ 8614, [Π|6 8] 1ρῃίαϑί ὑγοῦ Ὁ} γ. ΤΠῈ6 
ὙΠ|016 (πΐησ Ὑ828 Ὀσγουρὰΐξ δϑουϊ Ὁ ἰπ6 ἴοπάμοϑθ οὗἩ 1π6 ΑἸΘ χα Πα τΠ6 

Θοὔυσοδι68 [ῸΓ ἴδ τηϑγν 6] ]οῦ8, δηὰ {μον υπδοσυρυϊουδ στοοθριΐοη πο {86 
ΘΆΠΟΠ ΟΥ̓ ἸΩΔΏΥ ὈΟΟΚΒ (πὶ ἀϊὰ ποὶ Ὀοϊοηρ ἴδοτο, δηὰ ψῃϊοἢ ονυθὴ {86 
Βοιοϑῖ συγ ἢ πδηοα ἀδιεγο-οαποπῖοαὶ. 

Οὐ τῃ6 σοΪ6, ποὶ τηυςὶ ᾿πηροτίδηϊ δ1ἃ σδὴ Ὀ6 ἀγάγῃ ἴσου ἴΠ6 γογβίοη 
ούοῃ οἵ Τ]ιοοάαοίίοη. ΝΟΥ δηὰ {Π6ὴ [ΠΘῚΘ ἰδ ἃ ΠΑΡΡΥ τεπάδσίηρ οὗ 8 

Ηοῦτον ΟΓὰ ΟΥ ῬὮΓΑΒΘ; δαϊ ποί ὑηΓοα  ΘΏΓΥ, 4180, ὁπ6 ὙΠ οἢ ΒΒΟΥΒ 

1μ8ὺ ἴΠ6 ἰταηδίαϊου ᾿ϑὰ πὸ ΥΘΣΥῪ δχϑοὶ υἱϑν οὐ (ῃ6 τηρϑηΐηρ οὗἩἨ (86 ᾿ 

Ἡρῦγον ἰοχ Οσεαὶ οϑυϊίοη 15 πδεαθα, ἴῃ τοδάϊηρ συ. ἢ} ἃ γϑσβίοῃ ; ΟἢΘ 

Σροσθουϑῦ, γον 88 Ὀογοπὰ 4}} ἀουδὲὶ Ὀδθη ΘΟΠΒΙἀΟΓΔΌΪ ἰηϊογροϊαἰ θὰ 
δηά ϑοιηοίδηθϑ δυσροὰ. [ὑ 18 ϑουπα δανῖςθ ἰο ἰῃ8 βίυάθηιϊ οὗ (6 ὈοοΚκ 

οὗ Τϑηὶδὶ ἐμαὶ 6 ϑῃου ἃ οοῃβίἀθ (ἢ6 γοοῖκ νϑυβίου 88 ΤΏΘΓΟΙΥ δάνθηϊ- 
ουβ αὐἰώ, Ὀυΐ ΠΟΝΘΓΙ 8ἃ5 δὴ ατλοτγτέψ. 

(8). ΤῊΕΞ ΒΥΒΙΑΟ ΥΈΒΒΙΟΝ ΟΥ̓ []8 ὈΟΟΚ, 88 ΔΙΓΕΔΑΥ͂ ᾿η(πηδοα (ρ. 812 
αῦονο), Ἔχ 1] 18 ἃ Κηον]εασα οἵ ἴα ΗἩρῦγονν, ψ Ώοἢ ΤΟΠάοΓΒ ἐξ ψ6]} 

ποῦ ἴΠ6 αἰϊοπίίοη οἵ [86 δηαυϊγοῦ. Α8 ᾿Ἀδηΐοὶ ἢ88 πὸ Ταγρυϊῃ ΟΣ 

Ομαϊάθα νουβίοῃ, ἰδ Ῥϑυουηβ ἃ γδ] δῦ] βργτίὶοθ ἔπ (Π6 Θχρίδηδίίου οὗ 
Ἡδοῦτγον ψόογάβ [πη ἴΠ6 ΟΠ δ] θα ρετγὶ οἵ  δηῖοὶ, βοσανοσ, ὁ Ἔχ ἸὈ118 

ΒΟΙ16 Βίγϑηρο τηϊβοοποθρίίοηβ οἵ ἴΠ6 τηδϑηϊηρ οὗ (86 δυΐϊῃοτ. ΤῺΘ 
ΔΡΟΟΓΥΡΝΑΙ Δ αἰ ΠἰοἢΒ τη866 ἴο (86 ὈΟΟΚ, 848 Ὀθίογα ποιϊοθα, ἀγα δρρεηδϑά 
ἴο (ὲἱ8 νασβίοῃ ; Ὀαΐ τοῦθ ὉΥ ἱπίδγροϊδιίου ἰπ 86 (Ὠϊγά οΘπίΌΓΥ. 
ΤὮδ βιυάθηϊ ὩΔΥ ἤηά ἴῃ ([ι|8 νϑγϑίοη, βοιμθι ἷης οἵ [μ6 βατδδ αϑϑἰβίδηςα, 
ὙΠΟ Ὦἢ 19 γοηἀογοα ἰὸ Οἰμοῦ ὈοΟΚΚ8 ὈῪ ἴΠ6 ΤΑΓΡΌΠ)8. 

(4). Τὴ ύυμοατε. Τμῖ8 ἰ8, 88. ἃ Ὑ 016, ΒΌΡΕΟΣΙΟΣΓ ἴο ΔΗΥ͂ Οἶδα 

δησίοηὐ νογβίο, δηα δίονβ 8. τῇοτο ἱπογουσί Κηον]θᾶσο ᾿πδ ΔὴΥ οὗ 

ποτὰ ἴῃ τοῦρθοὶ ἴο ἴῃ6 ἴδῆοῦ δηά ῃδίυγα οὗ ἴμ6 Ὀοοΐ. (πῃ ᾿ῃνα δῦ ]6 

Βοσυΐοο δα8 Φογοίμθ ἄοῃθ, ὈΥ {ἰ)18 ἰγαηβίδίίοῃ οἵ Ὀδη16] δηά ὈΥ͂ 18. οοτι- 

ΙΩΘΏΪΔΙΥ ὕροῦ (86 ὈΟΟΚ. Α8 σϑοοϊνθα ὮΥ 86 Εοσα δα ομυγοῖ, 10 [88 
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(86 ΔΡΟΟΣΥΡΙΑΙ δαάϊείομρ, ἐγαοϑἰδίϑα ἔτοιλ {86 ατοθκ 68 δρροπάεᾷ ἰο ἐδ6 
γοσϑίοα οὗ Τποοάοϊοη. Φθβοὰθ ουἀθηγ Ὀοϑίονοὰ τυοἢ ἐπα δηὰ 
Ῥαὶπβ ὕὈροῃ ἴἢ680 τοτκα. 

(ὅ) ϑοζηθ οἴδβοὺρ νϑγβίοῃβ, οὐ ἔγαφτηθηίδ οὗ γϑγβί δ, ὅσ ὀχίδηίϊ. (α) 
Α Οτοεκ νογβίου, οὐἱ οὗ 3ϑι. Μαυῖβ ΠΙΊΡΓΑΓΥ αἱ Ὑϑηΐοθ, ρυδὶϊεμοὰ ὉΥ 
ὙιΠοΐβοη, Α. 1). 1784; ἃ βδνῖθΥ 16 ΤᾺ] ἰγδηδἸδίίοη. (ὁ) ΕἸαρταθηίδ 
ουί οἵ Τποοἀοθοι ὈΥ δοοῦ οὗ Εάθαθα, πῃ ϑ'γτγίδο. (6) ἃ Ηοῦτγον γϑσ- 
δίοη οὗ 9 Ομ) 4θθ ἱπ ᾿ϑ)δηΐοὶ δῃὰ Ἐΐζγα, ρυϊηϊϑὰ ἴῃ Κοπηίοοι δ ΒΊ 16, 
ἴτοϊῃ ἃ τδηῃθοσρί οὗ 1827 ἴὰ (86 Ὑαξίοβη, 

8 9. Αροογῃρλαϊ αὐάιίίοπϑ ἰο Τραπϊεῖ. 

ΑἸΡΟΔΑΥ ψγ͵ὸ μα οὐοεδίοῃ ἰο δάνοσί ἐγθαυθηίγ ἰοὸ ἴποια, ἰη ἀσβογὶ υἱπρ 
[86 ἀποίθηϊ γογβίοηβ. [Ὁ Μ11 Ὀ6 ΡΓΌΡΟΥ Ποῖθ ἰο ἀθδοδηὶ οὐ ἔδϑιὰ υτὶτὰ 
δοτθν δι πιοτὸ οὐὗἩἨ ρδε συ] γ. 

(α) [πὰ ἐδ πιϊάβὶ οὗ {6 τπϊτὰ ΘὨΒΡΙΟΥ (ον ν. 24,) 18 ἱπβοσίϑᾷ, ἢγεὶ 
{89 Ῥτᾶγοῦ οὗ Αζαγίαβδ (Δρθθάηθρο), ψῖο, ἔον ἰπιθο δηὰ ἷβ ἔγίθπάμ, 
τολθ οοηξεβϑίοη δηὰ βυρρ)οαίοθ. ΓΘ ῬγΆΥ͂ΟΣ ἴθ Ρ]βμγ τοδὰθ Ἂρ οὗ 
ἰγαρταθηΐβ ἔτοῃλ ἴδῃ. ἰχ. δπὰ Νϑῇ. ἰχ, [ὲ δϑουπᾷβ ἴῃ ἔΐ6 οοηΐεβδίοη οὗ 
ψφον δὴ ὩϑίοΏΔ] 81:η8, ἀπ δυρρ!]ϊοδίίοηϑ ἴος ραγάοῃ δμὰ γχοδίογδαείου. 
Ἴ ΘΓΘ ἴθ ΘΟΑΓΟΘΙΥ ΔηΥ ἰηρ ἰῃ ἰδ τ Εἰοῖι '8 Δρρσγορτγίδαίθ ἴο {16 οομαϊιίοη οὗ 
ΑΖαγίαβ πὰ [ἰβ ἔγίθῃβ. [1 18 δι σἢ ἃ ῬΥΔΥΘΣ 85 τὸ οου]ὰ Μ06}1} ΒΌΡΡρΟΘΘ 
ταῖσι Βασ ὈΘΘη υἱἱογοά ἴῃ 8. [Ἀ8{-ἀδγ-Δϑθθιρθίασο οὗ οχ θὰ Φονγα. Βυὶ 
[Ὠ6γα 18 ὁΏ6 δαϊυσθ ἴῃ 11) (ἰνᾶὶ ΒΘΘΙΩ8 ἴο ὈΘΊΓΑΥ (86 ἔδοὶ ἐἰπαὶ ἃ ἑαίεγ ἢδηα 88 
Ὀδδη πῃθαα] πη Ὑἢ [6 οτἰ σίῃα! σοταροβιίίοη. [1η ν. 40, ΑΖζαγίαϑ ὑΓΘΔΥΒ 
(πὰ : “ΧΑ ἴῃ (π6 οογϊηρ οὗὁἨ γϑηλβ, 0015, δηὰ ᾿πομδβηᾶβ οἵ [δι ἰδτα 8, 80 
ἰοὺ οὖν βδουϊῆοθ ἰῃ ΠΥ βίσῃῦ ἴο ἀδὺ ταδκο ῥγορίἰδιΐοη ον 8] ΤΪΐδ 
ΒΘΥΟΓΙΒ ΒίΓΟΠΡῚΥ οὗὨ ἃ Βοτηίβὶι ΟΠ γί βίλδη παπᾶ, 1 ΚΟΥ τοὶ τ ΘΓ ἰο πὰ 
ΔΏΥ ΡΔΆΓΆΙ]6Ὶ ἴῃ ἴμ6 Ηδῦτονν ϑουϊρίασεβ 1 οουᾷ πῖϊι ἃ βοοὰ ἄοζτοοθ οὗ 
οΟηβάθηῃοθ 887, ἰμαΐ ϑοῦιθ βοὴ τῇδ 88 τοί Ηδγηιαδ᾽ Ῥαββίοσ, σημϑὶ 
αν γι ύθη (18. ΓΙ ᾿ΥαυῪ ἱπο]υ 68 ν8. 2ὅ---4ὅ, Δηά νο. 46---Ὁ] ἀτε 
ἴΒθὴ οὐουρὶοα τὶ Ὠδιτγϑῦνο, βἰδίϊηρ ΒΟ [8 6 ΤἜχηθοο γ͵8ὁ8 δοαίοα, μας 
126 ἤδαχθ πιουηίοα ἃρ 49 οὐ 118, δηὰ ΠΟΥ δ Δ, 681 ἀθδοοπάφα ἱπίο {86 
ἔαγῃδοθ δῃὰ τιδάθ (6 αἷῦ ἴθ ἃ ἀϑνΥ Ὀϊονίησ χἱπά. Εογί μι [86 
ΤΔΆΓΙΥΤΒ Ὀυγϑί 1ηἴ0 ἃ Βοηρ οἵ ργαΐβα, νῃϊοῖι 18 οοηϊδι θα ἴῃ να. ὅ2----90. 
Τὴ πλοααὶ οὗ [Π6 νυν γα ΡΒ. 148, ἴθ γο 6 ἀϊδδγθῃξ ογθαίυγοβ οὗ 

Οοά, δηἱπιαίθ δηὰ ἱπδηϊπιϑίθ, ἃΓ6 οβ]]βὰ ομ ἴο ῥγαῖβα εἰ. Βυΐ Βεῦθ [86 
τλϑίίον 18 αχσίθη θα ἰὸ ἃ Ὑγβαγίβομλθ ᾿ἰθηρσίῃ ; (οσ (89 βαῖὴθ οὐ ͵ θοίδ ἴῃ ἀϊ 
ἴδγθης σοι  ΟΠΒ ΔΙῸ ΣαρΟδίθαΪΥ ἰηίσοάυςοά. Τθθτα 18 ἃ Κἰμὰ οἵ 
ΘΒογδ (0 ὨΘΑΡΙΥ ΘΥΕΓΥ γ ῦϑθ, Κθ (μαὶ 1 Ῥ8. 1806. ΕῸγ (80 Γοβί -- ΒΟΠ1Θ 
οὗ {μ6 ὑπουρθ β ΓΘ Ἔχρσγθϑβθα ἴῃ ἃ ρ]θδϑὶηρ ΣΔΔΠΏΘΣ, ὈμΓ οἢ ἴΠ6 Ὑ8ΟΪ0 
ἴμογθ ͵ἰβ σγοϑὲ ἰϑπθῃθθθ δπὰ πδηὶ οὗ Υἱίδὶ Θῆθσγ7. [{ ἰδ Ῥαΐ ἃ ΒΟΣῚ 
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οοϊηροβί(οΏ, θη οοιμραγοα τ [μ6 ῬΡΒΑΙΠῚ8. ἩΒΙΟΣ ἱξ αὐἰξθιιρίβ (0 ἰπλὶ- 
ἰα16. ΕἼοαι Υ. 91 [ο 100, (μ6 οτίρ᾽παὶ (ΟἸ]ιαϊάθα οὗ Τ.δῃ161 18 [Ὁ] ονϑά 
ΔἰιΒβουσὶ τι ποῖ ἃ ἔδυ οὗ πχλϊηοῦ ἀδρασζίαγθβ ἔγσοσι [86 οὐἱζίμαὶ. ΤῈθ 
ἄδγβ οὗ δϑουπάϊηρ Ζε8] ἴον [ἰἰδηΐθβ δηὰ [ἰἰυγρίθδ, τηιϑέ Βδνθ σίνϑη Ὀἰγὶ ἢ 
ἴο βυοἢ 84 οοπιροβιίοηῃ ; δπὰ ΟὨΪΥ βυοὶ ἃ ροσίοα βδηοοηθὰ [86 βοῇ οὗ 
1 ἴο {π6 δον δε οδποηΐοδὶ ΠΏ 8016]. 

(ὃ) ΗΕ ΗΊΒΤΟΒΥ ΟΕ ὄυϑαννα. 18 186 αυϊΐθ δὴ δἰϊσϑδοίλνο πουεῖς- 
εἰ(6.ἁ Μοεὶ οἰ ϊάγοη δηά γὙουῃρ ΡΘΙΒΟΏΒ τοϑα 1 ΠΠ στοδὶ ῥ]θαβυγα. 
ΒΘ ΠΑΓγϑ ἢ 18 δίσαρὶθ, δ ἃ [ἢ βίγ]ε ἱπάϊοδίθβ ἃ ὙΣΙΘΓ ΤΟΣ ὀχροσὶ ἴῃ 
τοῖς μὴ ΗΦΌΓΘΝΒ ἴῃ ρΘηογαὶ ΓΘ. 8. δ4, δδ, 4150 ὅδ, 59, ὈΘΙΓΆΥ 
8 ἀτοεῖϊ οτἱρίηδὶ θογομῃά 411 ἀουδί, ὈΥ (86 Ῥαγομποπηδβίδϑ νυ ἢ (ΠΟῪ 6Χ- 
101. ΤὍμο οὐ]δεὶ οὗ (86 παγγϑδίοῃ 18, (ὁ δχδὶῦ [16 δαυ]γ γουῦ!ἢ οἵ 1) 416]. 
δῇ. 1. 11. ρᾶνο χίβθ, Ὡ0 ἀουδὶ, ἰο (10 δίοσγ. ΠΘ Τροά ΒΥ, νἱτίι6, δηά 

ΡΙΘΙΥ οὗ δυβαπηᾶ ἴοστω δὴ δἰίγβοίνο ρἱοίυτα ; δηὰ {Π6 ἀσχίθσ!Υ οὗ Π)δηΐοὶ 
ἱῃ Ὀγϊηρίης οὐδ [16 οοησοδ] θὰ μου] οὗἩ 1[Π6 6] 46 γ8, 18 ποὺ που Ὦγ οὗὨ [}6 
ΤΔΔῃ. Ομ ἴἰ8 ἱποϊηθα ἰο δδὶς, ΒΟΎΤΘΥΘΣ, ἴῃ δ᾽ ὙΘΥ ἃ γου ἢ σδηλ6 ὉΥ͂ 
ΔΟΪΒΟΥΙῪ ἴἰο 810 ἰη Ἰυάρτηθηϊ, 85 [λδῃ16] ἀοθβ, ὕὑροῦ οἰ ἀθτὰ; δαὶ (ἢὯ6 ᾿ΤΙΘΓ 

δ88 δβοϊγεὰ [86 ποάμϑ, ὈΥ (6]Π1ηρ ὧϑ (ν. 45), [πὶ δ δὰ ἃ δβρβϑοΐδὶ ἀἰνῃθ 

οοτητηϊβϑίοη. Τὸ πασγδίϊνα θηᾶϑ, ἴῃ ᾿πιϊϊδίίοη οὗὨ Βου γα] ράββαρσοβ ἰη (86 
ξεοπυΐηθ [δηΐ6ὶ, τὶ Ὀτὶηρίηρ ἰο νἱοῦν {μ6 οἰονδίίοη δηὰ ἰηῆυδησε οὗ [86 
ΡΙΌΡΒοι. [ΙΓ Δροοσυρθδὶ ττιίοσβ δὰ ΠΕΥΘΣ ΟΟΙηρΟΒΕοα, δηγ τ ΐηρ ΟΓΕΘ 
ἔθδη (86 Βἰδβίουυ οἵ ϑυβδῆηδ, γγ1 ταϊζαί [66] ααἱΐα ἈνΟΓΘὈΙΥ ἀϊδβροβοὰ ἰο- 
νγατὰ βοὴ. 1 δαὰ πιογαὶγ (δαὶ Ψ6γ. 29: 28 βε4. ἈρῬΘδΓΒ ἴο ὕδνϑ βυρρεδβί- 

θ4 πιδίογίδὶ ἴο (6 δυΐδμοτ ἔου [86 ρδη οὗἉ ̓ Ϊ8 ψουκ. 
(ο) ΒΕ, ΑΝ ΤῊΒ ΚΑΘΟΝ. δϑοιμονδὶ ἱπαρριορτδίοΥ 85 [86 

ἩΓΙΓ ἱπίτοἀυοοᾶὰ Ποῖ Πασθ, δϑ ἴπ6 οὐ]θοὶ οἵ τοὶ χίουβ ψοσβΐρ θά οΣ 
Ογτυ8. ΤῈ οἷάον Μαρὶ πὰ το ἰθαρ]68, ῶ0 δἰ ίδγβ, πὸ 1Δο]-ϑίδίῃεβ. ΣΧ βη- 
ορδοη, ἱηάφοά, τρδῖζοϑ Ογσγὰβ οἰεοηιπι68 Βρθδὶς δηὰ δοὶ ᾿ἶκὸ ἃ Οτθεκ, ἴῃ 
τοϊδιϊοη ἰο Οτθείδη ἀϊνὶηἰ68. ΤῊΪ8 18 (6 ρστοδίθδί τη βίαϑ ἴῃ ἢἷβ θοοΚ, 
Δ ἃ Βῆονδ ἰμαΐ 6 Κηθν 1116 οὗ [π6 ταὶ σίου οὗ (6 Ῥαγβῖ8β. Βαϊ ἢ6 ν)ἃ8 
ἩΤΙηρ ἴοσς Ογεοίαη ΤΟΔάοΓΒ; δηὰ [ΠΟῪ ΡΓΟΌΔΌΪΥ δ]: δαὶ 1116 Ἰηϊογαβὶ 
ἴῃ βαγεΐδια. Τθδ τεῖϊοῦ οὗ [86 ΒίΟΥΥ ὕὑῃμ 6 ΓΟΥΪΘῪ [85 Ὀγουρδς ΟΥταθ 
Ὀείοτα υ8 88 ἃ ΜΟΓΒΒίρρθν οἵ Ζβδῖ, γ0 νγ88 ἃ “βαδψίοπίαπ ξοὰ. Τὴ βίοιγ 
1186] 18 οὐταροδαὰ Ὑἰ} βοῖηθ δάσοϊίμοββ, πὰ 15 αἰἰγϑοίνθ ἴο σθϑάθσβ ἴῃ 

ϑομοταὶ. Τδο Ἔχροβυσο οὗ (86 ἱπηροβίυτο οὗἨ [6 Ὠοδίμθη ᾿γὶθδίβ, ἴῃ ὑτοὸ- 
νἱϊηρ βυοῖ βυμηρίυοιιβ δαϑίβ ἴον Βεὶ, 8116 {86} {ΘΒ  ν 68 ΒΘΟΓΟΙΥ 

οοηϑυτηοά (86 ψοὶθ ὈΥ πἰμδιῦ, ἰδ ΟΤΎ ὙὍ6]} τηδπαρεᾶ, δηά ἴῃ 1156} που ]ὰ 

Ῥτγοβθηΐ ποίδίηρ ἱπογεαϊθ]6. Βυΐϊ [86 ἸαιίίοΓ ρατὶ οἵ [86 δίοσυ 8ρ0118 (1:6 

αζοάϊι οἵ [16 σμο]θ. δηϊεὶ 15 οαδὺ ἱπίο 186 ᾿ἰομδ᾽ ἄθηῃ ὈΥ Ογγυθ, 80 

ὙᾺ8 ἰογοθά ὈΥῪ ἴ86 ρῥγίϑϑίβ ἰο σίνθ δὲπὰ ἊΡ ἰὸ {πεῖς νθηρεϑῆοθ Ὑ7.116 
ἰδογα, ἰμ6 Βρίτι! οὐ αοα δ᾽ά8 (μ6 ρσορμιεὲ Ηδθδκκυκ, Ἰὼ Ψψυάθδ, ἰο ρῸ ἰο 
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ΒΑΡΎ] οη, δηὰ βιγη 53} Π δη 6] τ ἢ ἔσο. Οἡ [86 βυχροϑίίοη οὗἉ ἀΠΠοΌ} 165 Ὁ 
186 Ρτορξϑῖ δδουΐ οδογίηρ' (818 οομππηδη, 88. ΔΏΡ6] [Δ |κ68 ᾿ἷπὶ ὉΥ [86 Πδν 
οὗ δ'8 μΠοϑ4, δηἀ σΑγτῖ68. δῖπὶ [Προ ΡὮ [86 δἷν ἰο [86 1Ἰοη8᾽ ἄδη δἱ Βδθγίοη, 
ἢ (6 Τοοα ἴῃ ἢ]18 ροβϑϑββίοῃ, ἐπα ἴμθσο ΗΑ ΚΚΟΚ [6645 δηὰ σΘοπιοσγίδ 

Πϑδηΐοὶ. ὙΤῈΘ δηροὶ ἴἤθη ὑγαηβρογίθ πῃ ὈδοκΚ ἰο Φαάοραβ. ΑἿΣ βονϑῆ 
ἀαγ8 Ουγυβ ΘΟΙΏ68 ἰ0 τηουγῃ ἰοῦ Π Δη16] ; Β6 Βηὰβ Βῖπι ᾿ἰνίπρ' δπὰ νο]} ; 

Δηὰ οϑυ868 ᾿ΐπ ἴὸ Ὀ6 ἰδκθη ουἱ οὗ (86 ἀθῃ, δηᾶ .εἷ58 ροσθϑουίοσβ ἴο ὃθ 
ΚΒγοῦσῃ 1π|0 ᾿ξ, γὙ80 ὙΘΓΘ ἰηΒΙΔΏΓΠΥ ἀσνουγοὰ. 

ΤΒ6 ἰγαηϑροτγίδοη ἰπγουρῆ (86 αδἷγῦ 18 δὴ οσχϑοὶ ἰπηἰδίΐοη οὗ Εζοκ. 
8:8. Βαὶ ῃ ἘΖΘΚΙ6]᾿ 8 σΆ86, 811 18 ἀοη 6 ΠΊΘΓΟΙΥ ἴῃ 8 ἐγαποδ ΟΣ ργορλδδο 
υἱδϑίοα. Τῆδ γταϑὶ οὗ (6 1881 Ῥδγαρταρῃ 8 4}1 ἰβκοη Ὅτι ᾿Πδηϊοὶ Υἱ. 
Οπο δβοᾶρο οὗ Δ πῖ6] ἔσοτῃ ᾿ΙοὴΒ ψγα8 ποὺ δπουὰ ἴον (86 διῖποσ οἵ (δὲ8 
βούοη. Ηθ 866Πὴ8 ἰοὸ ανθ ργδοιϊβεα Ὁρορ {ἴθ Τοαχίση : “ ΤῊ6 ποτε οὗ ἃ 
δοοά (μΐηρ, {πΠ6 Ὀοίίοτ.ἢ 

ΈΠ6 ὕπνο ἰαϑί παπηθὰ ΜΟΚΘ ΘΟ ΡΑΓΘ Μ06}} ὙΠ βοπλθ οὗ 186 «6πϊ8ἢ 
(Βανδθίηϊο) Ηδαρδάοίῃ, ἱ. 6. Ιλ, ρίδαδαπξ δίογίε8. ΤΏΘΥ Βθαπὶ ἰο ὃ6 
οὗ Φοίβη οτὶρίη, σι βοίμον ΟὨγβδη οὐ ποῖ ἱΐ σουἹὰ 6 αἰ συ]: ἰ0 κΑΥ. 

ὙΒΟΓα 18 ποίην ἀδοϊθινο οἵ {8 ρΡοϊηΐϊ, 'ἴὰΏ (86 Ὡασγϑῦνοβϑ ὑπο ιβ  γ68. 
ΒΘ (818 ἃ8 ἰΐ ΏΔΥ, ΠῸ οὔ8 οδῃ ἱπιδὰθ ὨἰτηΒ6 1 Γ ῺῈ (Π6 ϑρ γῦ οἵἉ (ἢ9 
σΒΔΠΟΠηΪΟΔ] Δη16], πιϊπουΐ ἴδο!ηρ (μὲ Β6 18 ἐσαπβρογίθἃ ἴο 8 ἴογεῖρῃ 
Τορίοη, ἡ βθη ἢ6 Ὅαρίηβ ἴο ρθῆ ἢΐ8 ΟΥ68 ὍΡοη {686 ΤΟΠΊΔΠΟ68. [ 18 ἰῃ- 

ἀδοὰ ἃ ἀἰ δῆσυ! ἰδ8κ, ἰο ἱπιϊαίθ βυσἢ ἃ. τσὶ 886 Πδηΐθὶ, ἘΝῚ] ΒβυγΕὶγῦ, 
186 ΔροοΓΥρ αὶ τσὶ οτβ μαννα αἰϊδιχρίσα ἰδ τὴ ὙΟΥῪ 11{{16 ϑυοοθβα. ΜΥ 
Ὀ6] ΙΕ 18, {παι ἃ Ῥβουο-] 6 η16] οὗὨἨ [Π6 Μδοοδῦδοδη ροσοὰ τνουἹὰ Βᾶνθὸ 
ῸΠ ἔδνν, [ἢ ΔΠΥ, ΤΊΟΓΟ ἰδυτα 8 ἤδη [ΠΟΥ αν Νοη. 

810. 7 ερααίΐπ Οὐπιριαπίαγίες απὰ Ογοαὶ 7)᾽βριιδιίοηδ ὁπ ἰδ6 Βοοξ οὗ 
απτεὶ. 

Αποηρὶ ἴδ δηοίοηίβ, 8 ἢ 6 ΟὐΙα πη δηΐδ1γ οὗ ΕἸΡΏγοαι ϑγγυβ, δηᾶ 8 οὗ 
ἱτηρογίδῃσθ ῥΓΙ ΠΟΙ ΡΠ Υ 88 Ἰοδάϊηνσ ἰο 8ῃ πηδογβίδηάίηρ᾽ οὗ ἴ:6 ΡΟ ἢΠ 10 ΟΥ 
οΪά ὅὅυγιδο γεγβίοη. Τὴθ ΤὉΌΓ ΠΠΟΠΘΓΟΒ 68 8ΓῸ 11} υπάογβίοοα, δηὰ ἰδ6 
ΟΧχοροϑὶ8 ἰβϑίθ]θϑϑ δῃὰ δανθηΐασουβ Ατποηρ (6 ατσϑοκα, ΤΠοοάογοὶ 
85 ἰοῖζ θ6 πα τα ἃ ΟΟΙΩΠΙΘΠΪΔΤΥ οἡ ἴΠ6 Οτοοκ νογδίοη οὐ Τμοοθοίϊοη. 
ἘΔ οὗ ΒΪ8 ΓΕΔ 8 ἈΓῸ ΡΥΔΙΔΙΔ 00-ΟΧΟρΡΘΙΟΔΙ, Ὀυΐ ἢ6 [88 δοῦλα ἰδίου! - 

08] ἀκακίᾳ {παΐ ἀγϑ οὐὗὁἩ νϑ]υθ. Φογοπῖθ (ἴῃ [,8{1η} δίδη 48 ργθδιηνπθηΐ ΑΒΟΥΘ 
411 16 ἀποἰβθηΐβ, ἴῸγ ἰδοὶ ἰῃ δχθρβϑίβ, δῃᾷὰ τὼν Ηἰϑίογί δὶ απᾶὰ ἘδΟΌϊηϊοαὶ 
Ἰοδσπΐηρ. ρθοδ!γ π88 Ὧ6 ρίνθη ἃ8 (86 νἱονβ οὔὕἨ ῬΟΥΡΆΥΓΥ, ΜΝ ϊοἢ 
οἰμβοσννβο ψουϊὰ ματα Ὀθθὴ ὙΠΟΪΥ ἰοβ. Αὐποὴρ ἴπ6 τποάθσῃϑ 5(δηἋ8 
οοηξρίουουβ [86 ργοαὶ θηδνδη, θομη Οὐ] νη, γβοϑα6 σοσκ ἰ5 το ἰῃ 
ΡΒΥΟΒοΪοσίοα] δηὰ ἀοοίσῖπαὶ Σοῦ κβ. Α οὐ 081] δχαμγϊπδιίοη οὐ (86 
Ηδοῦτεν ἰῃ ἃ σγαπιριαίίοαϊ ὝΑΥ, ΜᾺΒ ἃ ἰμῖηρ ποῖ Ὀοσαπ ἰῃ 88 ἀΔΥ, δηὰ 
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τηῦδὶ ποῖ Ὀ6 ἰοοκοα ἴον ἱπ δἰγωη. Βιυι ΏΒΩΥ ἃ πη τοῖπασκ Ὑ}} 6 ουπῶ, 
8 4 ἀθθρ ἰηϑίρμί ἱπίο ἰμ6 βρίγϊἴυ.4] ταθδηΐηρ οὗ [μ0 δυϊβοῖ ἰδ ΘΥΘΙῪ 
ὙΈΘΓΘ ΠΙΔΕΪδδί. 
ΤῊ τοοϑὲ οοηβίοσαῦ]ο (Ομ τοπίϑίοῦβ ΔΙῸ Ἠἶτι, ἃστο τοί, ἀὐὰ 6 

Β. ΜιοΒΔοΙα ἰὼ (89 Νοίδο ΠὈϑτῖοσθθ.Ό Βοσίμοὶαιϊ (1806---1808) ρυῦ- 
Βεβοὰ δὴ οχίθηδίυθ ψοσκ οὐ βηϊοὶ, ἴῃ ὑπο ρασγίβ. Ηδ οσχβίδἱῖβ ΤΒΩΥ 
Ἐ86 [Ὁ] Θχρδηδίϊομβ οὗ δ Εἰβίοσί οδὶ πδίισθ ; Ὀυΐϊ 6 [88 ποῖ 8 ἴον ἰββίβι 688 
ΘομοοΣίβ, δηἀ Δρουϊβ ΘΥ̓ΘΓῪ ὙΠΘΥΘ ἴῃ ΓΑ ΟΠ] 86 νίοννθ. ΟΒΟΠΙΩΌΘΙΪΟΣ 
οὐ Ὠβηΐοὶ ; Μδυσογβ ὑτίοῦ ΟὈμ ΘΙ ΔΥῪ ; Ηδνογηϊοκ οὐ Ῥδηΐοὶ, δηά 

᾿μϑηροῦκθ ὁπ [86 δᾶπιθ, 811 οοπίϑίπ αϑεῖι! {πΐηρβ, ΑἸ βου ρ ἴῃ ἀϊβεγθηῖ 
ΣηΘΑΒΌΓοΘ δηὰ ἴῃ ἃ αἰ υβγ οὗ ὙΑγθ. ὙΠῸ ἢγϑθὶ ἔνο δηᾶ {86 ἰαβῦ δ.Θ 
ῬΤΟΙΥ ὑμουου ΕΥ̓ ΠΘΟΪΟρΡΊΟΔΙ ; ΒΡΘΟΙΑΙΪΥ 88 ἴἰοὸ 811 οὐ ἰο8] απ ΠΘΓΑΣΥ 
ταδίίθιΒ ; δυὲ 1 ΘΩρΌΟΥΚΘ ΘΒΡΘΟΊΔΙΙΥ, 88 ͵Ὑὸ Ὦδνο ΔΙΓΟΔΥ βθθη, ρΌ68 8]} 
Ἰοηρίθδ ἰπ ἴ[Ππ6 αδδίγιοέλυσ οτἱ ἰοἴϑη. Βαϊ ἰπ 186 οχρίαηδίίοη οἵ πογὰβ 
διὰ ρἤγαβοδ, μ6 8 ποῖ ἱπίθσίου [0 ΔΠΥ οὗ [86 ΟΒΟΙΒ; ἴὉΓ δα δυνά θη 

ῬΟΘΘ68868 ἃ ροΟὐ Κηον]εοῦρο οὗ ἴμ6 Ἡδθῦτχον ἀπά ἰμ6 ΟΠ 414 66. 
Ιὴ τεραγὰ ἴο (Π6 ἐδίογαξιιγο οὗ ἴΠ6 ὈΟΟΚ, γγὸ ἴδύθ δὴ δουπάβδηςσα οὗ 

ὙΓΊΙΟΤΒ. Αἰηοηρ' (β086 ΠΟ ἢδνο ἙοΔ]]16ἃ ἴῃ αυσδίοη [86 ροηαϊῃθη 688 οὗ 
6 ὈΟΟΚ, ἃτα Οὐοιτοῦϊ, ἴῃ .ἷ8 Εἰτολυϊ προ Ψογβυσδα πὰ Βοϊθυςμίπηα 
ἄδβ ΒΙ οἰ Καποηβ, ἰμθ οἰἀδβὲ ορροποηὶ οὐ ἴηθ ὈΟΟΚ, ΏῸ 18 τϑα]γ ἴῃ 
δαογμοβί δηὰ αἱ 4}} ἰοσιηϊ δῦ]; ΕΠἸΟΠΒοΤΏ, ἰῃ 56 Εὐἰπ]οϊίαης ; ΒοσιΠοϊάξ, 

ἱῃ δῖβΒ Εὐληϊοιτυηρ υηὰ (ὐοτητλοηᾶν ; (ἀτ᾽δβϑίηρουῦ, ἰπ μῖ8 Νϑαθ Αμϑιομὺ ἀ68 
Τδηῖεὶ, (ὐδϑοπίιβ, ἰὼ ΑἸΊρεσι. 1λι1, Ζεϊίυπρ (8411), ἘτρδηΖ. ΒΙδ ΟΣ 
Νο. 80; Πο Ῥοίίο ἴῃ Ηἰ8β Εἰηϊοἷι. ; ΒΙδθκ ἴῃ ΤΒοοὶ. Ζείιβομγια τοη 
ΒΒ] δἰ οσδομον οἷο. ΗΑ 11]. 8. 17] δ6α. ; α'δο Βοβϑηχηῦ ον ἴῃ ΟὐΟμγμ.. ; 

Τωϑηροῖκο 'η Οο.; ΗἰΖίρ, ἰῃ Ἡοά6 10. Ψαμγῦ. Ἡοῖ 1ϊ.; Βεάορεη- 

πίηρ, ἰη ΤΠΘοΪ. διυάϊδηῃ υπὰ Κυίκοη, 1888 ἀπαὰ αἷδο 1885 (γονΐεν οὗ 

Ἡδνογηῖοκ) ; Εν], ἴῃ Βου θοῦ δον. 1881; απὰ Κποῦεὶ, Ηθῦτο 

Ῥτορβοίϑῃ, ἰϊ. ὃ 40, Ὀτγιεῖ, Ὀυὲ [0]} οὗὨ τοαίίοτ, δπα 0}] οὔ πϑοϊοργ. 

1η ἀοέδησο οὗ (6 ροηπ ΠΘΏΘ85 οὗ ἴμ6 ὈΟΟΚ, τΔΑΥ ὍΘ τηρηϊοποα 1,}}4- 
ΟΥ̓Δ], ἀΐθ 6 ογβίθῃ σᾶρρ. [).Δπῖ6}5 ροργυ τι, 1787 ; διδυά]η, Νουα Βοὶϊ- 
τἄρε ; Βοοκδδυβ, Τηϊορσειιϊ ρῥγορ οὶ. δοιγίθη; Φάῃη, ἘΠη οἷς. ; ὅΐδοϊ, 

Αροϊοροιεἰς ; δῃὰ, ρῥγϑδιγϊπθηΐ δῦονϑ ἴθι 4]}, ΗἩδηρβίθηδοῦρ, Αὐἱϊμοπιῖα 
ἀε8 Πβηΐοὶ, αἰἰοροίμον εἶτ6 πιοϑὲ ἐμβοζρυρὶ, Τὰ πἀδπηοπίαὶ, δηα αἰ βογι πὶ παι ἢν 

Ρογίογιμδηςθ, γοὶ ποΐ ἴτγεθ ἔγοπι 8οῦ6 1πϑ1Π|15510]6 ΘΟ ΧΟΡ 818, Βρδ οὶ ]γ ἴῃ 
τοραγὰ ἴὸ 186 ἸουΓ ἢ ΣΩΟΠΆΓΟΙΥ δηὰ ἴπ6 70 ψεθκ8. Ἡδνογηϊοκθ Οοιῃ- 

ΖΩΘΏΪΔΥ ἀοίδηάβ, ἰπ (86 ἰηϊγοάυοίίοη, ἰΠ6 σοηυΐηθη688 οὗὨ ᾿βϑηϊοὶ, Ὁ} 8 
δοοὰ ἄορταα οἵἉ οτἰ εἶθ] Δ} πὴ γ; αὶ Ηἷ8 Νοαθ Τὐηϊοσβασμυηρθη, τε ίθη 
δῇον [86 νοσκ οἵ Τϑηρογα, 18 ἃ στοδὶ δάνδησθ ὈΡΟῚ ἢΪ8 ΌΓΙΠΟΣ ἀοίδῃοθσ, 
δηῃα ἴῃ ΤΩΔΩΥ ΤΕΒρΘοίΒ ουύθ ὕροη ἰπ6 σοτκ οὗ Ἡβδηρβίθηθεγ. Ηδ ἢ88 
ἰΒβογουρὮγ ἀἰδδὶραϊοὰ ποῖ ἃ ἴον οἵ ᾿θηρογκο᾿β δορί αὶ οΟμο] 5: 008. 
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ΤῊΒ Ἰαδὲ τοσκ ἰβ ΠΟῪ ΒΌΔ]}Υ ἀρροπάθὰ ὑὸ [εἷ8 ΟΟἸαπιθηίδυγ. ΒΒ δϊδοδ 
1818, ἴΏ ιἷ8 ΕΠΩ]οἰϊαηρ ἢ6 [88 ρυὶ ἴΠ6 ἰαϑὲ δηὰ ἴο ψ δὶ ἢ ἀθαδϊγεὰ ἰὸ 
ἀο, ἕον {86 ὈοΟΚ πδιοὶ Βα δὰ 80 ἰοῦ δῇ ΘΑΓΏΘΒΟΥ ἀεΐδηἀοά. Βαϊ δ6 
Αἶβο Ὀ6]ονοδ 'ῃ 84 ἤοπιαη ΘἸΏΡΙΓΘ, 856 ργϑαϊοίθἃ ὈΥ Ὁ Δ}16] ; γοὶ ἰῃ ἰδ 
ΕἸ Χουγϑθι8 ἢ δ6 ἐουτί ΠΠΟΠΔΙΓΟὮΥ, δὶ {πΠ6 οἷοβο οὗ [ἷ8β Οὐσωσμθῃίδγυ, μ6 
65 δἰίοψθίμον [αι ἰθὰ ἰο ββι 8.7 [86 ΤΟΒΒΟΏΒΌΪΘ ἀοδιηδηᾶθ οὐὗὁἨ ιἰδίοσίου- 
διδιωτηδίῖοαὶ οχθρθδὶβ. 

Μόοτο τϑοθῃὺ 8.}}} δ 80η16 ὙΘΓΥ͂ νδὶυδῦϊθ σϑηδγκθ οὐὗἁἨὁ ἁ Οὐδ ]ογ, ἰῃ 

ὙΠΟΙυ οἰ 1,11. Αηζοίροτγ, 1842, Νοβ. 49.---δ]1. 

1 Βανθ ποὶ χσοξογγοά ἰο ἘΏρ ἰδὲ τυσίϊθσα, το, δ μουρῇ βου οἵ ἴδοι 
ἰαῦθ Ὑδὶυδ Ὁ Ϊθ γϑμδτκβ οἢ {86 ὈΟΟΙΚ Ὀοίογο 8, ἢᾶγο αἰπιοδί δ: πιαβῆο, 

ἕοῃο ἴῃ (80 οἷά τοβδὰ οὗ ἃ γοιιγίά οηιαπ ἐπερῖγο, δὰ Θη ΓΟ πορ]οοίοα 
πταυιηδίϊοο- ἰδίοσοαὶ οχορθϑῖὶβ. ΝΘΑΡΪΥ 811 ᾶνθ τηδάθ οὔ δ ὄχροεῖ- 
ἴοη α »γίογί, ἀπά μαγιηοπῖζα Πδηΐοὶ απ [μ6 Αροολῖγρβα ἰοχϑίμοῦ, δ ἱΐ 
(6 πηδΐη οὐ]οοὶ οἵ Ὀοΐμ ὈοΟΐ8 ΟΣ ομΘ δηὰ {6 βαπ|Θ. ΤΏΘΓΘ ΠΙΑΥ͂ ὃὉθ 
ΒΟΙΏ6 ὙΠ ρ ἱὰ ὙΠοδ 1 δηλ υηδοαυδίηϊοα, ψϊο 888 ὑμάοσίδκοη 
[80 ἰϑίογοο- σγαπηταδίϊοαὶ ἱπίογργοίδιίοα οὗ ἴθ ὉΟῸΚ ; ἰζ 80, 1 τερτοῖ 
(08. 1 (αν ποὶ δὰ 86.688 ἰο 1. Ἐπρίαπα ΠΟῪ 888 τηϑῃ διθα ἴον βυοὶ 
ἰάῦον, θὰι Εἰ ογίο [86 βίυαν οὗὨ Τϑαπὶθὶ ᾽88 Ὀδθὴ ρυτγβυρα ἴῃ αὐ] ἃ 

ἀἰβδσθηὶ γᾶν. Α σϑοθηὶ ποτξ οἵ Μτ. Β γ᾽ ου Τϑηΐθὶ 1 αν δθβῆ, 
δΔηὰ εχϑιηϊηθὰ ἰο βοῖῃδ δχίθηϊ ; δυΐ 1 βπὰ πο δἰζθιιρὶ ἰο οββὶ ᾿ἰρμὶ οὐ 

ἔπ ὈοΟΙκ ὃν (δ δἰὰ οὗἉὨ ἱπίογργοίδιίοη ριουπάθα οὐ ΡΒΙ]ΟΙΟΩΥ͂, ποὺ ονθὰ 
{86 Β|} χη ΐοϑὲ ονϊάοποθ οὐ 8γ Κπον]θάρε οὗ [16 οτἱχίῃαὶ ἰδησύδρα οὗἉ (δθ 
ΒθοοΚ. ΟΥ̓ οουγβα ἴδ πιυϑὲ ΤΌΠοὐν, {μὲ Τδηίεὶ ἰβ δχρίαἰμθὰ ὈῪ {Ππ6 Ῥγοοθδϑ 
δ οῖ (86 (ἀσγιηδη8 πδιηθ᾽ ἀϊπείποχοσοδίγδη, '. 6. ἰὨσονΐηρ δ ἃ ῥγχίοτί 
δχρ δηΐου ἑπίο ἵϊ, ἰπϑίθδά οὗὨ σοι ἰηρ οὨΘ ουἱ οὗὨ ἰΐ. 1 Ἄσδηποῖ ΟΟΠΟΘΙ͂ΥΘ, 
ΒΟΥ ΒΗΥ͂ γί 806 ᾿Ιραΐ σαπ 6 ἰΒτότῃ οἡ [86 ϑογίρίιγοθ ἴῃ (Π18 τ Αγ οἵ 
ἩτἰΓηρ,. 

5ο ἴδ 88 1 Κυον, 811 (ῃ68 ὈΟΟΙΚΒ ντιιτῖ6η ἴῃ (6 ἴ0. ϑδιδίθβ. ου [86 

δι 0)6οὐ οὗἨ ΤΔηΐ6} Β Ῥγορβθοῖβϑ, (ῃοη6 οὗἁἨ ἔμϑῖὰ ἃσα συ πηΐηρ Οὐμλοπίδγί 68 
ου {86 ὈΟΟΚ), ἅτε οἵ [86 βᾶϊηβ ομιδγβδοίεγ 88 (π6 ἘΏΡ 8 οἢ68, Ἔχοθρίίσ 

8 ἴἶκὸ ὑοοκ οὗ 6 ον. [τὰ Οδβο, ἢ. ἢ)...» δῃά δηοῖδβοσγ οὗ (86 Εδυ. δΝίυ. 

Εο δοαι. Τμθδ6 γο)θοὶ ἴ86 ἰά68 οἵ ἃ ζέοπιαμ τλοηΆΓΟΥ, δηα βδον {δὶ 
186 Ὑγί[ογβ οὗ Ἰμϑὴ δὰ ἀϊβοονογεὰ {μ68 [Ἀ]1δο]ε8 ἴπ [86 οἱ τποάδβ οὗ 
ἱπιογργείδιίοη, τὰ τοραγά ἰὸ {πῶ δι )]οςῖ. ΤΆΘΥ οδὴ βηὰ πο μβορο ἴῃ 

ἴπ6 ΌοοΚ, οἰμϑὺ ᾿μαη Απιϊοοδυϑ; ἀπά ἴον (8 ἀδγεθν (9), [Δ6Ὺ αν ἰουπά 
[16 υδυ8] τοιγ δυϊΐοη ἴγοτι ἴῃρβ6 ἰπιογργοίθγθ, Μ1.0 τα Δη1}6] ἴο βροδῖκ 

ουὖἱ {ποῖτ οσῃ νίθῦγβ, Ἰηβίοϑα οὗἉὨ ᾿ΙΔθΟΓΙΟἸΙΒ]Υ Βοδγομίηρ δον ἢἷ8. [ΙΓ τὸ 
4 Γο8. Π0 ῥιορδοίϊς Ὑἱϑνβ [μ8ὺ δα ῥσγοίουπα, ἰο ργϑάϊοί {μαὶ δῇς 8 

ταρίποα οὗὨ ἱπίεγργοίδιίοη ἃ8 (16 ἰαϑὲ σδηποῖ οοη(ϊι6 ἰο Ὅ6 συτγοηιν ἰοηβ' 

ΜΠ δη ΘΗ] ὨἰΘη θα πλ]ἰΒΙ ΓΥ͂ ΠΟῪ οοπλὶης οἡ ἴ(δ6 δίαρα οὗ δοίίοῃ. 
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